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Системно време: 22.5.2020 г. 15:44 ч.   

Помощ

Всички оферти Кооперация “Панда” оферта Изисквания 1. Предложение за изпълнение на поръчката Въпроси

1. Предложение за изпълнение на поръчката Въпросник 
2 Въпроси 

попълнени Преглед

попълнени

1.1.1. попълнени Минимално изискване Липсва прикачен документ

1.1.2. попълнени Минимално изискване

Метод на оценяване от Комисията:
Да / Не 

Не - Минимално изискване

Обособена позиция 1 - Доставка на канцеларски материали за 
органите на изпълнителната власт и техните администрации 

Преглед на ообособените позиции

1.1. Техническо предложение

1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.
2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в техническата спецификация (образец 2.1) в пълно съответствие с изискванията, 
поставени в  нея, за което прилагаме попълнен образец 2.1 във въпрос 1.1.2.
3. Задължаваме се доставяните от нас артикули да бъдат:
3.1. нови и неупотребявани;
3.2. произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
4. Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП от индивидуален възложител, в срока на 
действие на рамковото споразумение.
5. Приемаме да доставяме канцеларските материали по начина и до местата, определени от индивидуалните възложители по договорите, 
сключени въз основа на рамковото споразумение.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

Участникът следва да изтегли образец 2.1 да попълни за всички артикули тяхното наименование, марка, модел, както и да потвърди 
мярката. Попълненият образец се прикачва към въпроса.

Документи към въпроса:

Образец 2.1 - Техническо предложение в СЕВОП ОП 1..xlsx 36 Kb

Образци ОП 1.zip 7300 Kb

Публикуван въпрос и отговор   1.1.2.

• 1. Искане за разяснение

Прикачени документи:

006_Образец 2.1 - Техническо предложение в СЕВОП ОП 1..xlsx 47 Kb

Избор на изпълнител 
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# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, в т.ч. 
марка, модел, вид и т.н.

Мярка

1 [КМ-Бтр -1]  Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка
опаковка

VERBATIM - Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка
опаковка

2 [КМ-Бтр -11] Батерия CR2025 3V Lithium брой VERBATIM - Батерия CR2025 3V Lithium брой
3 [КМ-Бтр -11.1] Батерия литий-тионил-хлоридна, 3.6 V  (брой)

опаковка AFT LS - Батерия литий-тионил-хлоридна, 3.6 V  (брой) за еднократна 
употреба с висока енергийна плътност и компактни размери 

опаковка

4 [КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка опаковка VERBATIM - Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка опаковка
5 [КМ-Бтр -3] Батерии алкални 1.5 волта LR 14 C 2 броя в опаковка опаковка VERBATIM - Батерии алкални 1.5 волта LR 14 C 2 броя в опаковка опаковка
6 [КМ-Бтр -4] Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка опаковка VERBATIM - Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка опаковка
7 [КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта брой VERBATIM - Батерия - 9 волта брой
8 [КМ-Бтр -6] Батерия -LR23A 12 волта брой GP Batteries - Батерия -LR23A 12 волта брой
9 [КМ-Бтр -7] Батерии  CR 2032 брой VERBATIM - Батерии  CR 2032 брой

10 [КМ-БТР-12] Батерия   9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-250 mAh) 
NiMH

брой
GP Batteries - Батерия   9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-250 mAh) 
NiMH

брой

11 [КМ-Кб-1.] Кабари/ пинчета за коркова дъска, стоманени с 
пластмасова глава, микс от цветове, мин. 30 броя в кутия

кутия
TOP OFFICE - Кабари/ пинчета за коркова дъска, стоманени с 
пластмасова глава, микс от цветове, 30 броя в кутия

кутия

12 [КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани кутия BEIFA A+ - Кабари 40 бр. в кутия нитовани кутия
13 [КМ-Кб-3.] Карфици с метална глава в кутийка мин.30 гр. Кутията. кутия BEIFA A+ - Карфици с метална глава в кутийка 30 гр. Кутията. кутия
14 [КМ-Кб-4.] Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм. кутия кутия SPREE - Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм. кутия кутия
15 [КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с  размери 150/180/20 

мм (+/-10%)
брой

CITIZEN  - Калкулатор 12 разряден, настолен с  размери 150/180/20 мм 
брой

16 [КМ-Ккл -2] Калкулатор: 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, 
двойно захранване, пластмасови бутони, размери 200х150х25 мм (+/-
10%)

брой CITIZEN  - Калкулатор: 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, двойно 
захранване, пластмасови бутони, размери 200х150х25 мм

брой

17 [КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см брой FILIPOV  - Линия: прозрачна, пластмасова 30 см брой
18 [КМ-Лн -2] Линия: прозрачна, пластмасова 50 см. брой FILIPOV  - Линия: прозрачна, пластмасова 50 см. брой
19 [КМ-Лст -1] Ластици: изработени от естествен каучук, мин. 8 мм 

диаметър, мин. 30 грама в опаковка 
опаковка

TOP OFFICE - Ластици: изработени от естествен каучук, 8 мм 
диаметър, 30 грама в опаковка 

опаковка

20 [КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис 
цели - рязане на хартия, кашони и други.

брой
BEIFA A+ - Макетен нож голям, острие дължина 18 см, за офис цели - 
рязане на хартия, кашони и други.

брой

21 [КМ-Нж -2] Макетен нож малък, острие дължина 8-10 см,  за офис 
цели - рязане на хартия, кашони и други.

брой
BEIFA A+ - Макетен нож малък, острие дължина 9 см,  за офис цели - 
рязане на хартия, кашони и други.

брой

22 [КМ-Нж -3] Ножица: за хартия и картон, дължина 17-19 см,  с 
гумирана дръжка, остриета от неръждаема стомана.

брой
BEIFA A+ - Ножица: за хартия и картон, дължина 19 см,  с гумирана 
дръжка, остриета от неръждаема стомана.

брой

23 [КМ-Нж -4] Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с 
дръжка, дължина на работния участък 10 см.

брой
FOSKA - Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, 
дължина на работния участък 10 см.

брой

24 [КМ-Рзн -1] Мокрител брой FOSKA - Мокрител брой
25 [КМ-Рзн-2] Кламеродържател с магнитен капак брой FOSKA - Кламеродържател с магнитен капак брой
26 [КМ-Рзн-3] Острилка брой FOSKA - Острилка брой
27 [КМ-Кл-1] Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм. брой TOP OFFICE - Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм. брой
28 [КМ-Кл-10] Кламери: никелирани или поцинковани, малки мин. 25 мм, 

100 бр. в кутия
кутия

TOP OFFICE - Кламери: никелирани или поцинковани, малки 28 мм, 
100 бр. в кутия

кутия

29 [КМ-Кл-11] Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 48 
мм, 50 бр. в кутия

кутия
TOP OFFICE - Кламери: никелирани или поцинковани, големи 50 мм, 
50 бр. в кутия

кутия

30 [КМ-Кл-12] Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия кутия Office1Superstore - Кламери: цветни малки 28 мм 100 бр. в кутия кутия
31 [КМ-Кл-13] Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия кутия Office1Superstore - Кламери: цветни големи 50 мм 50 бр в кутия кутия
32 [КМ-Кл-14] Кламери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен профил, ок. 

20 в кутия
кутия

FOSKA - Кламери: никелирани, 75 мм, вълнообразен профил, 20 в 
кутия

кутия

33 [КМ-Кл-15] Клема за захващане на листа -Метални щифтове и 
пластмасова притискаща шина, с перфорация за подреждане в класьор, 
размери 155 х 38 мм, 25 броя в опаковка.

опаковка
FALKEN - Клема за захващане на листа -Метални щифтове и 
пластмасова притискаща шина, с перфорация за подреждане в класьор, 
размери 155 х 38 мм, 25 броя в опаковка.

опаковка

34 [КМ-Кл-2] Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм. брой TOP OFFICE - Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм. брой
35 [КМ-Кл-3] Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм. брой Office1Superstore - Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм. брой
36 [КМ-Кл-4] Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм. брой TOP OFFICE - Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм. брой
37 [КМ-Кл-5] Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм. брой TOP OFFICE - Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм. брой
38 [КМ - КУ-6] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм или 6 

архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х 360мм х 260мм 
(+/-10% отклонение от размерите)

брой
Office1Superstore - Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм 
или 6 архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х 360мм х 
260мм

брой

39 [КМ-КУ-7] Кутия архивна, размери мин. 30x33x10 см брой Office1Superstore - Кутия архивна, размери 30x33x10 см брой
40 [КМ-КУ-7.1] Кутия архивна за съхранение на документи формат А4, 

Размер 35х25х15 см, капацитет 1500 листа А4
брой

Office1Superstore - Кутия архивна за съхранение на документи формат 
А4, Размер 35х25х15 см, капацитет 1500 листа А4

брой

41 [КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450х350х310 мм брой Office1Superstore - Кашони картонени с размер 450х350х310 мм брой
42 [КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300х600х600 мм брой Office1Superstore - Кашони картонени с размер 300х600х600 мм брой
43 [КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200х550х550 мм брой Office1Superstore - Кашони картонени с размер 200х550х550 мм брой
44 [КМ-КУ-8] Кутия архивна от мукава с капак и връзки. Външен капак 

250х350х85 мм; втори външен капак 115х350х85 мм; връзки за 
външен капак - дължина 200 мм, двата капака се припокриват, с 
надписи, долен и горен капак 250х115х85 мм, с връзки (по приложен 
образец) 

брой

Office1Superstore - Кутия архивна от мукава с капак и връзки. Външен 
капак 250х350х85 мм; втори външен капак 115х350х85 мм; връзки за 
външен капак - дължина 200 мм, двата капака се припокриват, с 
надписи, долен и горен капак 250х115х85 мм, с връзки (по приложен 
образец) 

брой

45 [КМ-Орг-2] Органайзер за бюро с мин. седем отделения брой KEJEA - Органайзер за бюро със седем отделения брой
46 [КМ-ОРг-3] Органайзер за бюро с пет отделения брой FAIBO - Органайзер за бюро с пет отделения брой
47 [КМ-Плк-1] Найлонови пликчета с цип Размер: А4 брой Office1Superstore - Найлонови пликчета с цип Размер: А4 брой
48 [КМ-Плк-2] Найлонови пликчета с цип Размер: 1/2 А4 брой Office1Superstore - Найлонови пликчета с цип Размер: 1/2 А4 брой
49 [КМ-Плк-3] Найлонови пликчета с цип Размер 1/4 А4 брой Office1Superstore - Найлонови пликчета с цип Размер 1/4 А4 брой

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните 
администрации“



# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, в т.ч. 
марка, модел, вид и т.н.

Мярка

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните 
администрации“

50 [КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от  пластмаса, /прозрачна 
и в различни цветове/, за съхранение на документи А4

брой
FAIBO - Поставка вертикална, изработена от  пластмаса, /прозрачна и 
в различни цветове/, за съхранение на документи А4

брой

51 [КМ-Пст-3] Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса ,  
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4,  с възможност 
за надграждане

брой
FAIBO - Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса ,  
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4,  с възможност 
за надграждане

брой

52 [КМ-Рмк-1] Рамка за картина. За А4 с пластмасова или дървена рамка 
и стъкло за покритие

брой
Office1Superstore - Рамка за картина. За А4 с пластмасова или дървена 
рамка и стъкло за покритие

брой

53 [КМ-Лнт-1] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, 
дължина: 30 м. мин.

брой
TOP OFFICE - Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 19 мм, дължина: 
33 м. 

брой

54 [КМ-Лнт-10] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители,р:ри:19мм х 50м

брой
ADESIVI  - Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители,р:ри:19мм х 50м

брой

55 [КМ-Лнт-11] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 25мм х 50м

брой
ADESIVI  - Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 25мм х 50м

брой

56 [КМ-Лнт-12] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 50мм х 50м

брой
ADESIVI  - Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 50мм х 50м

брой

57 [КМ-Лнт-13] Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м брой VIBAC  - Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м брой
58 [КМ-Лнт-14] Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м

брой
TOP OFFICE - Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м

брой

59 [КМ-Лнт-15] Лепяща лента/тиксо 19/33, кристална, безцветна  голяма 
здравина на залепване върху различни повърхности

брой
TOP OFFICE - Лепяща лента/тиксо 19/33, кристална, безцветна  голяма 
здравина на залепване върху различни повърхности

брой

60 [КМ-Лнт-16] Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна брой TOP OFFICE - Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна брой
61 [КМ-Лнт-17] Лепяща лента/тиксо, 12мм/66, безцветна брой TOP OFFICE - Лепяща лента/тиксо, 12мм/66, безцветна брой
62 [КМ-Лнт-2] Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, дължина 

60 м. мин.
брой

TOP OFFICE - Лента самозалепваща /тиксо/:ширина: 38 мм, дължина 
66 м. 

брой

63 [КМ-Лнт-3] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 мм/50м. 
мин. кафява

брой
TOP OFFICE - Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 48 мм/50м. 
кафява

брой

64 [КМ-Лнт-4] Лента опаковъчна 50мм/ 60 м. брой TOP OFFICE - Лента опаковъчна 50мм/ 60 м. брой
65 [КМ-Лнт-5] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин.12мм/10м мин 

прозрачна
брой

TOP OFFICE - Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 12мм/10м 
прозрачна

брой

66 [КМ-Лнт-6] Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м мин.,  прозрачна
брой

TOP OFFICE - Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м,  прозрачна
брой

67 [КМ-Лнт-7] Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м мин., прозрачна
брой

TOP OFFICE - Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м, прозрачна
брой

68 [КМ-Лнт-7.1] Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, за 
тиксо19ммх33м(+/-10% отклонение)

брой
TOP OFFICE - Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, за 
тиксо19ммх33м

брой

69 [КМ-Лнт-8] Секретна лепяща лента, р:ри: 35 мм/30 м брой ADESIVI  - Секретна лепяща лента, р:ри: 35 мм/30 м брой
70 [КМ-Лнт-9] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 

влага и разтворители, р-ри: 38 мм х 50 м
брой

ADESIVI  - Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р-ри: 38 мм х 50 м

брой

71 [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, мин. 15 г. брой Office1Superstore - Лепило: сухо, 15 г. брой
72 [КМ-Лп12] Пластична лепенка, за многократно отлепване и залепване, 

мин. 80 бр. в опаковка
опаковка

Faber Castell - Пластична лепенка, за многократно отлепване и 
залепване, 80 бр. в опаковка

опаковка

73 [КМ-Лп-2] Лепило: течно, мин. 40 мл. брой Office1Superstore - Лепило: течно, 40 мл. брой
74 [КМ-Лп-3] Лепило: за картон и хартия, универсално, мин. 30 г. брой Office1Superstore - Лепило: за картон и хартия, универсално, 30 г. брой
75 [КМ-Лп-4] Лепило: секундно, мин. 3 г. брой TOP OFFICE - Лепило: секундно, 3 г. брой
76 [КМ-Лп-5] Лепило сухо без разтворители мин. 20 г. брой BEIFA A+ - Лепило сухо без разтворители 20 г. брой
77 [КМ-Лп-6] Лепило С 200 мин. 35 г брой Малахит - Лепило С 200 35 г брой
78 [КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, мин 30 г. брой Office1Superstore - Лепило безцветно с тампон, 30 г. брой
79 [КМ-Лп-8] Лепило С - 200, опаковка 0.5 кг. опаковка Малахит - Лепило С - 200, опаковка 0.5 кг. опаковка
80 [КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна 

корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на 
перфорирани листа А4,  да се предлага в мин. 6 цвята

брой
Economy PP - Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; 
прозрачна корица отпред и цветна долна корица; машинка за 
захващане на перфорирани листа А4, предлага се в 6 цвята

брой

81 [КМ-Па10] Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на 
документи А4; с широчина на гърба 5 см;  със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, да се предложи доставка 
в поне 5 различни цвята.

брой

Office1Superstore - Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на 
документи А4; с широчина на гърба 5 см;  със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, предлага се в 5 цвята 
различни цвята.

брой

82 [КМ-Па11] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
220х235 мм

брой
Office1Superstore - Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни 
цветове, здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с 
размер 220х235 мм

брой

83 [КМ-Па12] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
250х140 мм

брой
Office1Superstore - Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни 
цветове, здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с 
размер 250х140 мм

брой

84 [КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла, текстилно платно
брой

ДЕЛО - Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла, текстилно платно
брой

85 [КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил брой ДЕЛО - Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил брой
86 [КМ-Па16] Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа брой ДЕЛО - Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа брой
87 [КМ-Па14] Папка картонена без машинка брой Office1Superstore - Папка картонена без машинка брой
88 [КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, мин. 

250 г/кв.м
брой

Office1Superstore - Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, 
250 г/кв.м

брой

89 [КМ-Па18] Папка: картонена с машинка с лого по образец, картон мин. 
250 гр/кв.м

брой
Office1Superstore - Папка: картонена с машинка с лого по образец, 
картон 250 гр/кв.м

брой

90 [КМ-Па19] Папка: прозрачна  с копче  и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4

брой
TOP OFFICE - Папка: прозрачна  с копче  и перфорация за съхранение 
на документи с размер А4

брой

91 [КМ-Па2] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с европерфорация; 
прозрачна корица отпред и плътен цветен гръб; машинка за захващане 
на перфорирани листа А4,  да се предлага в мин. 6 цвята

брой
Office1Superstore - Папка: от PVC (поливинилхлорид) с 
европерфорация; прозрачна корица отпред и плътен цветен гръб; 
машинка за захващане на перфорирани листа А4,  предлага се в 6 цвята

брой
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92 [КМ-Па20] Папка с копче А4  непрозрачна без перфорация брой Panta Plast - Папка с копче А4  непрозрачна без перфорация брой
93 [КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал,  за 

съхранение на документи А4. капацитет мин.250 листа, да се предлага 
в мин. 4 цвята

брой
Office1Superstore - Папка: с ластик, изработена от ПП материал,  за 
съхранение на документи А4. капацитет 250 листа, предлага се в 4 
цвята

брой

94 [КМ-Па22] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, да се предлага в мин 4 цвята, картон -мин.250 гр кв м брой

Office1Superstore - Папка: с ластик, изработена от картон, за 
съхранение на документи А4, предлага се в 4 цвята, картон - 250 гр кв 
м

брой

95 [КМ-Па23] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, капацитет мин. 250 листа,да се предлага в мин 4 цвята, 
с три странични капака

брой
Office1Superstore - Папка: с ластик, изработена от картон, за 
съхранение на документи А4, капацитет 250 листа, предлага се в 4 
цвята, с три странични капака

брой

96 [КМ-Па24] Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с 
три странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, да се предлага в мин 3 
цвята

брой
Office1Superstore - Папка: с ластик, изработена от картон, за документи 
А4 с три странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, предлага се в 3 
цвята

брой

97 [КМ-Па25] Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, мин.250 кр кв м. за 
документи с размери А4

брой
Office1Superstore - Папка за картотека: външен пластмасов гребен, 
вътрешен пластмасов държач за документи, от картон, 250 кр кв м. за 
документи с размери А4

брой

98 [КМ-Па26] Висяща папка за картотека Л-образна с машинка брой FALKEN - Висяща папка за картотека Л-образна с машинка брой

99 [КМ-Па29] Висяща папка "V" образна  за документи формат А4,  
размери (240х315 мм), с подсилено дъно 6 см., метални водачи, 
изработена от картон 230 g/m2

брой
FALKEN - Висяща папка "V" образна  за документи формат А4,  
размери (240х315 мм), с подсилено дъно 6 см., метални водачи, 
изработена от картон 230 g/m2

брой

100 [КМ-Па27] Папка Дело 295-300 мм х435-440 мм изработена от мукава, 
бяла ,текстилно платно, гръб 45 мм, с вътрешни текстилни шини, 
захванати за гърба двустранно симетрично с ширина 20 мм, с връзки 
(по образец)

брой
ДЕЛО - Папка Дело 295 мм х 435 мм изработена от мукава, бяла 
,текстилно платно, гръб 45 мм, с вътрешни текстилни шини, захванати 
за гърба двустранно симетрично с ширина 20 мм, с връзки (по образец)

брой

101 [КМ-Па28] Папка Дело А4 от мукава, бяла ,текстилно платно, гръб 45 
мм с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба двустранно 
симетрично с ширина 20 мм с връзки (по образец)

брой
ДЕЛО - Папка Дело А4 от мукава, бяла ,текстилно платно, гръб 45 мм 
с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба двустранно 
симетрично с ширина 20 мм с връзки (по образец)

брой

102 [КМ-Па3] Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4
брой

Office1Superstore - Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат 
А4

брой

103 [КМ-Па30] Папка за картотека: външен пластмасов гребен с 4 зъбци 
външен пластмасов държач за документи, с джоб от вътрешната 
страна, от картон мин. 250 кр. кв. м за документи с размери А4

брой
Office1Superstore - Папка за картотека: външен пластмасов гребен с 4 
зъбци външен пластмасов държач за документи, с джоб от вътрешната 
страна, от картон 250 кр. кв. м за документи с размери А4

брой

104 [КМ-Па31] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 18 мм

брой
Office1Superstore - Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина 
на папката 18 мм

брой

105 [КМ-Па-32] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 32 мм. Цвят черен

брой
Office1Superstore - Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина 
на папката 32 мм. Цвят черен

брой

106 [КМ-Па-4] Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, мин.120 
микрона, мин. 100 бр в опаковка

опаковка
Office1Superstore - Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, 120 
микрона, 100 бр в опаковка

опаковка

107 [КМ-Па-5] Папка-джоб стандартна перфорация формат А 4, кристал, 
дебелина мин. 90 микрона, мин. 25 бр. в опаковка

опаковка
FALKEN - Папка-джоб стандартна перфорация формат А 4, кристал, 
дебелина  90 микрона,  25 бр. в опаковка

опаковка

108 [КМ-Па-6] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина 
мин. 50 микрона, мин. 100 бр. в опаковка

опаковка
Economy - Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина  
50 микрона,  100 бр. в опаковка

опаковка

109 [КМ-Па-7] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, дебелина 50 
микрона мин. 100 бр в опаковка

опаковка
Economy - Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, дебелина 50 
микрона  100 бр в опаковка

опаковка

110 [КМ-Па-8] Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; 
с широчина на гърба от 7 до 8 см;  със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи доставка 
в поне 5 различни цвята.

брой

Office1Superstore - Папка: класьор, подходяща за съхранение на 
документи А4; с широчина на гърба 7,5 см;  със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; предлага се в 5 
различни цвята.

брой

111 [КМ-ПВД-10] Лайсна/шина за ръчно подвързване от 16 до 20 мм, 50 
бр. в опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Лайсна/шина за ръчно подвързване 16 мм, 50 бр. в 
опаковка

опаковка

112 [КМ-Пдв-1] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 бр в пакет /, 
от 150 до 180 микрона вкл.

опаковка TOP OFFICE - Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4. предлага се в 4 цвята / 25 бр в пакет /,  150 микрона вкл.

опаковка

113 [КМ-Пдв-11.1] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по 
мин.  50 бр. в пакет

опаковка TOP OFFICE - Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлага 
се в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45 мм по 50 бр. в пакет

опаковка

114 [КМ-Пдв-11] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32-34 мм по 
мин.  50 бр. в пакет

опаковка TOP OFFICE - Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлага 
се в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32 мм по 50 бр. в пакет

опаковка

115 [КМ-Пдв-12] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка TOP OFFICE - Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлага 
се в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 25 мм по 50 бр. в пакет

опаковка

116 [КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка TOP OFFICE - Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлага 
се в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 19 мм по 50 бр. в пакет

опаковка

117 [КМ-Пдв-14] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка TOP OFFICE - Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлага 
се в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 16 мм по 50 бр. в пакет

опаковка

118 [КМ-Пдв-15] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по 
мин. 50 бр. в пакет

опаковка TOP OFFICE - Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлага 
се в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10 мм по 50 бр. в пакет

опаковка

119 [КМ-Пдв-16] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по мин. 
50 бр. в пакет

опаковка TOP OFFICE - Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлага 
се в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6 мм по 50 бр. в пакет

опаковка
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120 [КМ-Пдв-17] Kорици изработени от PVC
за подвързване, формат А3, 150 микр. прозрачни, 50 р. в опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Kорици изработени от PVC
за подвързване, формат А3, 150 микр. прозрачни, 50 р. в опаковка

опаковка

121 [КМ-Пдв-18] Корица за подвързване от картон 250 гр.кв.м формат А3
брой

TOP OFFICE - Корица за подвързване от картон 250 гр.кв.м формат 
А3

брой

122 [КМ-Пдв-2] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 бр в пакет /, 
от 200 до 230 микрона вкл.

опаковка TOP OFFICE - Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.  предлага се в 4 цвята /25 бр в пакет /, 200 микрона вкл.

опаковка

123 [КМ-Пдв-3] Корици за подвързване: цветни, от картон, размер A4, 250 
гр /кв.м., мин. 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/

опаковка
TOP OFFICE - Корици за подвързване: цветни, от картон, размер A4, 
250 гр /кв.м., предлага се в 4 цвята, /25 бр. пакет/

опаковка

124 [КМ-Пдв-4] Корици за термоподвързване 1,5 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 броя в пакет опаковка Office1Superstore - Корици за термоподвързване 1,5 мм. от прозрачна 

лицева част 200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет
опаковка

125 [КМ-Пдв-5] Корици за термоподвързване 3 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 броя в пакет опаковка Office1Superstore - Корици за термоподвързване 3 мм. от прозрачна 

лицева част 200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет
опаковка

126 [КМ-Пдв-6] Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин 20 броя в пакет опаковка Office1Superstore - Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна 

лицева част 200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет
опаковка

127 [КМ-Пдв-6.1] Корици за термоподвързване 30 мм (280 до 300 листа) 
от прозрачна лицева част и бял или цветен гръб, мин. 20 броя в пакет опаковка Office1Superstore - Корици за термоподвързване 30 мм (280листа) от 

прозрачна лицева част и бял или цветен гръб, 20 броя в пакет
опаковка

128 [КМ-Пдв-7] Лайсна/Шина за ръчно подвързване  от 4 до 6 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Лайсна/Шина за ръчно подвързване  6 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка

129 [КМ-Пдв-8] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Лайсна/Шина за ръчно подвързване 8 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка

130 [КМ-Пдв-9] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм. 50 бр 
в опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Лайсна/Шина за ръчно подвързване 10 мм. 50 бр в 
опаковка

опаковка

131 [КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 от мин. 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Фолио за ламиниране А 4 от 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка

132 [КМ-Фл-10] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 - 
бяло, 50 листа в опаковка

опаковка
Office1Superstore - Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер 
A3 - бяло, 50 листа в опаковка

опаковка

133 [КМ-Фл-11] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A4 -
прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка
XEROX - Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A4 -
прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка

134 [КМ-Фл-12] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 -
прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка
Office1Superstore - Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер 
A3 -прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка

135 [КМ-Фл-13] Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, бяло, 50 
листа в опаковка

опаковка
Office1Superstore - Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, бяло, 
50 листа в опаковка

опаковка

136 [КМ-Фл-2] Фолио за ламиниране А 5 от 80 мин. 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Фолио за ламиниране А 5 от 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка

137 [КМ-Фл-3] Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Фолио за ламиниране 69/95 от 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка

138 [КМ-Фл-4] Фолио за ламиниране А3 от мин. 80 микрона 25 бр. в 
опаковка

опаковка
TOP OFFICE - Фолио за ламиниране А3 от 80 микрона 25 бр. в 
опаковка

опаковка

139 [КМ-Фл-7] Фолио за ламиниране А4, 125 микрона, 100 броя в пакет 
(пакет)

опаковка
TOP OFFICE - Фолио за ламиниране А4, 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка

140 [КМ-Фл-8] Фолио за ламиниране 106х66 мм., 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка
TOP OFFICE - Фолио за ламиниране 106х66 мм., 125 микрона, 100 
броя в пакет (пакет)

опаковка

141 [КМ-Фл-89] Фолио за ламиниране А3, 2х 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка
TOP OFFICE - Фолио за ламиниране А3, 2х 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка

142 [КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/,  да се предлага в 4 
цвята /син, черен, червен, зелен

брой
Office1Superstore - Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/,  предлага се в 
4 цвята /син, черен, червен, зелен

брой

143 [КМ-Пи-06] Химикалка автоматична със сменяем обикновен пълнител, 
син цвят, с тънък връх 0,5-0,7 мм

брой
Office1Superstore - Химикалка автоматична със сменяем обикновен 
пълнител, син цвят, с тънък връх 0,7 мм

брой

144 [КМ-Пи-1] Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен брой BEIFA A+ - Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен брой
145 [КМ-Пи-10] Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм брой BEIFA A+ - Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм брой
146 [КМ-Пи-11] Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с 

капак
брой

Faber Castell - Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с 
капак

брой

147 [КМ-Пи-11.1] Ролер UNIBALL VISION ELITE FINE UB - 200, 0.8 мм, 
син цвят

брой
Faber Castell - Ролер, 0.8 мм, син цвят

брой

148 [КМ-Пи-11.2] Ролер UNI JETSTREAM SXN 217 0.7 мм, син цвят брой BEIFA A+ - Ролер 0.7 мм, син цвят брой
149 [КМ-Пи-12] Гел-ролер  0,7 мм, капачка с метален клипс, цвят на 

писане: черен и син
брой

BEIFA A+ - Гел-ролер  0,7 мм, капачка с метален клипс, цвят на 
писане: черен и син

брой

150 [КМ-Пи-13] Гел-ролер  0,7 мм с визуален контрол на количеството 
мастило, метален корпус и метален клипс, връх от стомана с волфрам-
карбидно топче, вентилирана капачка

брой
Faber Castell - Гел-ролер  0,7 мм с визуален контрол на количеството 
мастило, метален корпус и метален клипс, връх от стомана с волфрам-
карбидно топче, вентилирана капачка

брой

151 [КМ-Пи-14] Пълнител за Гел-ролер  0,7мм, капачка с метален клипс, 
цвят на писане:черен и син

брой
BEIFA A+ - Пълнител за Гел-ролер  0,7мм, капачка с метален клипс, 
цвят на писане:черен и син

брой

152 [КМ-Пи-15] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0,5 мм. Да се предлага в минимум 4 
цвята: черен, червен, син.

брой
BEIFA A+ - Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0,5 мм. предлага се в 4 цвята: черен, 
червен, син.

брой

153 [КМ-Пи-16] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0.8 мм. Да се предлага в минимум 4 
цвята: черен, червен, син, бял

брой
Faber Castell - Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, 
дърво, фолио и др.; дебелина на писеца -  0.8 мм. предлага се в 4 цвята: 
черен, червен, син, бял

брой

154 [КМ-Пи-17] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - от 2 - 3 мм. Да се предлага в 
минимум 4 цвята: черен, син, червен, бял

брой
Office1Superstore - Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, 
дърво, фолио и др.; дебелина на писеца - 3 мм. предлага се в 4 цвята: 
черен, син, червен, бял

брой
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155 [КМ-Пи-18] Маркер за флипчарт -  /комплект/ 4 бр. опаковка Office1Superstore - Маркер за флипчарт -  /комплект/ 4 бр. опаковка
156 [КМ-Пи-19] Маркери за флипчарт, перманентен единичен - да се 

предлага в различни цветове черен, син, зелен, червен
брой

Office1Superstore - Маркери за флипчарт, перманентен единичен - 
предлага се в различни цветове черен, син, зелен, червен

брой

157 [КМ-Пи-2] Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой BEIFA A+ - Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен брой
158 [КМ-Пи-20] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина мин. 3 

мм флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец
брой

Office1Superstore - Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина 3 
мм флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец

брой

159 [КМ-Пи-21] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина от мин. 
3 мм  - единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен писец, да се 
предлага в минимум 5 цвята

брой
Office1Superstore - Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина 
от 3 мм  - единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен писец, 
предлага се в 5 цвята

брой

160 [КМ-Пи-22] Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя  с гъба опаковка Office1Superstore - Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя  с гъба опаковка
161 [КМ-Пи-23] Маркер бял покривен объл връх брой BEIFA A+ - Маркер бял покривен объл връх брой
162 [КМ-Пи-24] Молив: автоматичен  /0,5 мм брой BEIFA A+ - Молив: автоматичен  /0,5 мм брой
163 [КМ-Пи-25] Молив: автоматичен  /0,7 мм брой BEIFA A+ - Молив: автоматичен  /0,7 мм брой
164 [КМ-Пи-26] Молив обикновен HB с гумичка брой BEIFA A+ - Молив обикновен HB с гумичка брой
165 [КМ-Пи-27] Молив обикновен 2B брой Faber Castell - Молив обикновен 2B брой
166 [КМ-Пи-28] Молив обикновен H6 брой Faber Castell - Молив обикновен H6 брой
167 [КМ-Пи-29] Молив - двуцветен син/червен за стъкло брой Faber Castell - Молив - двуцветен син/червен за стъкло брой
168 [КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен

брой
Faber Castell - Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, 
зелен

брой

169 [КМ-Пи-30] Молив едноцветен - жълт за стъкло брой Faber Castell - Молив едноцветен - жълт за стъкло брой
170 [КМ-Пи-30.1] Молив едноцветен - бял за стъкло  (брой) брой Faber Castell - Молив едноцветен - бял за стъкло  (брой) брой
171 [КМ-Пи-31] Молив едноцветен - черен за стъкло брой Faber Castell - Молив едноцветен - черен за стъкло брой
172 [КМ-Пи-32] Молив чернографитен HB. с грип зона, триъгълна форма

брой
Faber Castell - Молив чернографитен HB. с грип зона, триъгълна форма

брой

173 [КМ-Пи-33] Моливи - 6 цвята, големи, в кутия опаковка BEIFA A+ - Моливи - 6 цвята, големи, в кутия опаковка
174 [КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 

25 мл
брой FOSKA - Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; 25 мл брой

175 [КМ-Пи-35] Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен брой Faber Castell - Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен брой
176 [КМ-Пи-36] Тампон: за печат,  предназначен за стандартни печати 

мин. 70х100 мм
брой

FOSKA - Тампон: за печат,  предназначен за стандартни печати 70х100 
мм

брой

177 [КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 брой COLOP - Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40 брой
178 [КМ-Тмп-7] Тампон №Е/10, 10x27 мм, синьо брой COLOP - Тампон №Е/10, 10x27 мм, синьо брой
179 [КМ-Тмп-7.1] Тампон за правоъгълен щемпел Printer 20, 14x38 мм. брой COLOP - Тампон за правоъгълен щемпел Printer 20, 14x38 мм. брой
180 [КМ-Тмп-7.2] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 30, 

18x47 мм
брой

COLOP - Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 30, 18x47 мм
брой

181 [КМ-Тмп-7.3] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40, 
23x59 мм

брой
COLOP - Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40, 23x59 мм

брой

182 [КМ-Тмп-7.4] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50, 
30x69 мм

брой
COLOP - Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50, 30x69 мм

брой

183 [КМ-Тмп-7.5] Тампон правоъгълен Е 53, за автоматични печати 38 x 
48 mm

брой
COLOP - Тампон правоъгълен Е 53, за автоматични печати 38 x 48 mm

брой

184 [КМ-Тмп-7.6] Тампон за правоъгълен печат №Е/60, 37x76 мм брой COLOP - Тампон за правоъгълен печат №Е/60, 37x76 мм брой
185 [КМ-Тмп-7.7] Тампон за правоъгълен печат №6/4913, 58x22 мм брой Trodat - Тампон за правоъгълен печат №6/4913, 58x22 мм брой
186 [КМ-Тмп-7.8] Тампон за печат E/2600 COLOP, 37 x 58 мм брой COLOP - Тампон за печат E/2600 COLOP, 37 x 58 мм брой
187 [КМ-ТМп-10] Тампон за елипсовиден печат, овал 55, 35x55 мм брой COLOP - Тампон за елипсовиден печат, овал 55, 35x55 мм брой
188 [КМ-ТМп-10.1] Тампон за елипсовиден печат, овал 44, 28x44 мм брой COLOP - Тампон за елипсовиден печат, овал 44, 28x44 мм брой
189 [КМ-ТМп-10.2] Тампон  6/53 за  печат  Trodat 5203, 49x28 мм брой Trodat - Тампон  6/53 за  печат  Trodat 5203, 49x28 мм брой
190 [КМ-ТМп-10.3] Тампон  6/57 за  печат  Trodat 5207, 60x40 мм брой Trodat - Тампон  6/57 за  печат  Trodat 5207, 60x40 мм брой
191 [КМ-ТМп-10.4] Тампони сухи за метален номератор SIRDAS, 6 

цифров, 45N
брой

FOSKA - Тампони сухи за метален номератор SIRDAS, 6 цифров, 45N
брой

192 [КМ-ТМп-10.5] Тампон за печат сух, неомастилен за модел печат 
Trodat Professional 5203, 49x28 мм 

брой
Trodat - Тампон за печат сух, неомастилен за модел печат Trodat 
Professional 5203, 49x28 мм 

брой

193 [КМ-ТМп-10.6] Автоматичен метален номератор, 6 цифри брой FOSKA - Автоматичен метален номератор, 6 цифри брой
194 [КМ-Пи-40] Мастилена лента за пишеща машина 13 мм брой FULLMARK - Мастилена лента за пишеща машина 13 мм брой
195 [КМ-Пи-41] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на 

мастилото син и черен - метално тяло
брой

G5 - Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на мастилото син и 
черен - метално тяло

брой

196 [КМ-Пи42] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - пластмасово тяло

брой
BEIFA A+ - Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на 
мастилото син и черен - пластмасово тяло

брой

197 [КМ-Пи-43] Пълнител за химикалка  - обикновен син цвят брой X-10 - Пълнител за химикалка  - обикновен син цвят брой
198 [КМ-Пи-44] Пълнител за химикалка - дебел син цвят брой X-20 - Пълнител за химикалка - дебел син цвят брой
199 [КМ-Пи-45] Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на 

мастилото син и черен
брой

Faber Castell - Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на 
мастилото син и черен

брой

200 [КМ-Пи-46] Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -да се 
предлага син и черен цвят

брой
Faber Castell - Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -
предлага се в син и черен цвят изтриваемо мастило. Патрончетата са 
със стандартни размери и са подходящи за различни марки писалки.

брой

201 [КМ-Пи-47] Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост B/HB, 
цвят черен, мин. 10 броя в кутийка

опаковка 
BEIFA A+ - Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост B/HB, 
цвят черен, 10 броя в кутийка

опаковка 

202 [КМ-Пи-48] Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост B/HB, 
цвят черен, мин. 10 броя в кутийка

опаковка 
BEIFA A+ - Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост B/HB, 
цвят черен, 10 броя в кутийка

опаковка 

203 [КМ-Пи-49] Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; 
изработени от естествен каучук

брой
Faber Castell - Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; 
изработени от естествен каучук

брой

204 [КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, 
изтриване на цветни и чернографитни моливи. Материал - винил, да не 
зацапва и не поврежда хартията

брой
FOSKA - Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, изтриване 
на цветни и чернографитни моливи. Материал - винил, не зацапва и не 
поврежда хартията

брой
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205 [КМ-Пи-57] Коректор писалка с метален писец - мин. 8 мл. брой Office1Superstore - Коректор писалка с метален писец - 8 мл. брой
206 [КМ-Пи-60] Химикалка с вентилираща капачка, клипс в цвета на 

мастилото. Капачка с клипс и гумен грип на тялото на химикалката. 
Линията на писане да е 0,7 мм. Несменяем пълнител. Цвят на 
мастилото - син

брой

STANGER  - Химикалка с вентилираща капачка, клипс в цвета на 
мастилото. Капачка с клипс и гумен грип на тялото на химикалката. 
Линията на писане е 0,7 мм. Несменяем пълнител. Цвят на мастилото - 
син

брой

207 [КМ-Пи61] Автоматичен молив 1 мм. брой Faber Castell - Автоматичен молив 1 мм. брой
208 [КМ-Пи-61] Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща се 

поставка. Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син.
брой

BEIFA A+ - Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща се 
поставка. Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син.

брой

209 [КМ-Пи62] Графити за автоматични моливи: 1 мм. твърдост B/HВ, 
цвят черен, мин.10 бр.- в кутия

опаковка
Faber Castell - Графити за автоматични моливи: 1 мм. твърдост B/HВ, 
цвят черен, 10 бр.- в кутия

опаковка

210 [КМ-Пи-8] Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален бутон, 
възможност за смяна на пълнител брой

BEIFA A+ CLICK - Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален 
бутон, възможност за смяна на пълнител, тяло в плътен цвят, 
oкомплектована е с пълнител, висока дължина на писане

брой

211 [КМ-Пи-9] Пълнител за  химикалка, автоматична, стоманен клипс и 
метален бутон 

брой
X-10 - Пълнител за  химикалка, автоматична, стоманен клипс и 
метален бутон 

брой

212 [КМ-ПИ-к-1] Коректор на ацетонова основа течен, комплект с 
разредител /20ml +20ml/ (+/-10%)

комплект
Office1Superstore - Коректор на ацетонова основа течен, комплект с 
разредител /20ml +20ml

комплект

213 [КМ-ПИ-к-2] Коректор на водна основа течен 20 ml. брой Office1Superstore - Коректор на водна основа течен 20 ml. брой
214 [КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина min.8 м

брой
TOP OFFICE - Коректор: лентов, ширина: 4 мм , дължина 8 м

брой

215 [КМ-клпб-1] Блок за флипчарт, ш. 60-70/дължина 85-100, бял 100 
листа в опаковка

опаковка
BI-OF - Блок за флипчарт, ш. 60/дължина 85, бял 100 листа в опаковка

опаковка

216 [КМ-клпб-2] Блок за флипчарт, ш. 60-70 см/д:85-100 см; редове/каре, 
20 листа в блока

брой
BI-OF - Блок за флипчарт, ш. 60 см/д:85см; редове/каре, 20 листа в 
блока

брой

217 [КМ-клпб-2.1] Флипчарт-магнитен с размери 70x100 см с регулиране 
на височина, на триножник 

брой
TOP OFFICE - Флипчарт-магнитен с размери 70x100 см с регулиране 
на височина, на триножник 

брой

218 [КМ - Тбс -1] Табло корково за съобщения, ш.60, д. 90 см. +/-10% брой BI-OF - Табло корково за съобщения, ш.60, д. 90 см. брой
219 [КМ- Тркл-6] Трикольорна лента 6 см. на метър брой Office1Superstore - Трикольорна лента 6 см. на метър брой
220 [КМ-Бд-2] Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента брой Office1Superstore - Баджове: хоризонт. 90/55 мм  с лента брой
221 [КМ-Бд-3] Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с метален 

механизъм за захващане на листа, капацитет до 100 л.
брой

Office1Superstore - Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с 
метален механизъм за захващане на листа, капацитет до 100 л.

брой

222 [КМ-Бд-3.1] Клипборд с капак, PVC, A4, с метален механизъм за 
закачване на листата, капацитет 100 листа

брой
Office1Superstore - Клипборд с капак, PVC, A4, с метален механизъм за 
закачване на листата, капацитет 100 листа

брой

223 [КМ-БД-7] Бяла дъска с размери 60 см.х 90 см /+/-10 см./ брой BI-OF - Бяла дъска с размери 60 см.х 90 см брой
224 [КМ-Бд-8] Бяла дъска с размери 90 см.х 120 см /+/-10 см./ брой TOP OFFICE - Бяла дъска с размери 90 см.х 120 см брой
225 [КМ-Бдж-3] Ролетка за бадж Кръгла, тип йо-йо брой FOSKA - Ролетка за бадж Кръгла, тип йо-йо брой
226 [КМ-Вз-1] Визитник за мин. 160 бр. визитки,  (+/-10%)  изработен от 

PP материал, малък формат
брой

FOSKA - Визитник за 160 бр. визитки, изработен от PP материал, 
малък формат

брой

227 [КМ-Вз-2.] Визитник за мин. 320 бр. визитки  (+/-10%),  изработен от 
PP материал/полипропилен/, малък формат

брой
Panta Plast - Визитник за 320 бр. визитки, изработен от PP 
материал/полипропилен/, малък формат

брой

228 [КМ-Вз-3] Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. визитки,  (+/-10%) , 
изработен от PP с възможност за добавяне на допълнителни джобове брой TOP OFFICE - Визитник формат А 4 за 500 бр. визитки, изработен от 

PP с възможност за добавяне на допълнителни джобове
брой

229 [КМ-Вз-3.1] Джобове за визитник А4 брой TOP OFFICE - Джобове за визитник А4 брой
230 [КМ-Вс-1] Червен восък опаковка от 0,5 кг опаковка Office1Superstore - Червен восък опаковка от 0,5 кг опаковка
231 [КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм брой COLOP - Датник автоматичен ф 30 мм брой
232 [КМ-Дав2] Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и 

размер на възложителя
брой

COLOP - Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и 
размер на възложителя

брой

233 [КМ-Ин-1] Индиго за машинно писане, А4, мин. 50листа в опаковка
 опаковка

FOSKA - Индиго за машинно писане, А4, 50листа в опаковка
 опаковка

234 [КМ-Кд-1] Коркова дъска 40х60 см брой BI-OF - Коркова дъска 40х60 см брой
235 [КМ-КМ-кб10] Кошче за боклук пластмасово 10-12 литра брой FAIBO - Кошче за боклук пластмасово 12 литра брой
236 [КМ-Ко-1.] Канап за опаковане - дължина мин. 80 м. брой FOSKA - Канап за опаковане - дължина 80 м. брой
237 [КМ-Ко-2] Канап за опаковане - дължина мин. 30 м. брой FOSKA - Канап за опаковане - дължина 30 м. брой
238 [КМ-Мдл-1] Моделин, опаковка от 1 кг.  опаковка Office1Superstore - Моделин, опаковка от 1 кг.  опаковка
239 [КМ-Мдл-1.1] Пластилин, комплект 10 цвята  опаковка FOSKA - Пластилин, комплект 10 цвята  опаковка
240 [КМ-Мсл-1] Масло за шредер,тип cross cut  min 125 ml в туба брой Fellowes - Масло за шредер,тип cross cut  125 ml в туба брой
241 [КМ-Рзн-4] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис 

техника, мин. 100 бр. в кутия
 опаковка

Office1Superstore - Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга 
офис техника, 100 бр. в кутия

 опаковка

242 [КМ-Рзн-5] Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - компютри и периферна техника, 400 
мл.

брой
VAKOSS - Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - компютри и периферна техника, 400 
мл.

брой

243 [КМ-Рзн-6] Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства

брой
AF - Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства

брой

244 [КМ-Рзн-7] Мека универсална почистваща кърпа за многократна 
употреба с размер 320х340 мм по 10 бр в опаковка

 опаковка
AF - Мека универсална почистваща кърпа за многократна употреба с 
размер 320х340 мм по 10 бр в опаковка

 опаковка

245 [КМ-Рзн-8] Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и 
периферни устройства, мин. 250 мл

брой
VAKOSS - Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и 
периферни устройства, 250 мл

брой

246 [КМ-Рзн-9] Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа. 
Подходящ за почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC

брой
Office1Superstore - Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа. 
Подходящ за почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC

брой

247 [КМ-Рлт-1] Ролетка 5м брой Orient - Ролетка 5м брой
248 [КМ-Рлт-12] Ролетка метална 20 м. брой TROY  - Ролетка метална 20 м. брой
249 [КМ-Рлт-13] Ролетка метална 30 м. брой Premium  - Ролетка метална 30 м. брой
250 [КМ-Рлт-14] Ролетка метална 50 м. брой Premium  - Ролетка метална 50 м. брой
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251 [КМ-Ро-11] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка  
термо хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48мм 12 бр в 
опаковка  термо хартия

 опаковка

252 [КМ-Тбл. -2] Табло корково за съобщения ш. 90 см, д. 120 см (+/-10%)
брой

BI-OF - Табло корково за съобщения ш. 90 см, д. 120 см 
брой

253 [КМ-Тркл-1] Трикольорна лента 10 см, на метър брой Office1Superstore - Трикольорна лента 10 см, на метър брой
254 [КМ-ТРКл-3] Трикольорна лента - 3см., на метър брой Office1Superstore - Трикольорна лента - 3см., на метър брой
255 [КМ-Ро-1] Ролки за касов апарат,  р-р 28+28 мм x 19 m, 20 бр в 

опаковка, термо хартия
 опаковка

Office1Superstore - Ролки за касов апарат,  р-р 28+28 мм x 19 m, 20 бр в 
опаковка, термо хартия

 опаковка

256 [КМ-Ро-10] Ролки за касов апарат от р-р79 мм/ 80мм 12 бр. в опаковка  
термо хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат от р-р79 мм/ 80мм 12 бр. в 
опаковка  термо хартия

 опаковка

257 [КМ-РО-12] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48 12 бр. в опаковка 
термо хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48 12 бр. в 
опаковка термо хартия

 опаковка

258 [КМ-Ро-2] Ролки за касов апарат,  р-р 35+20мм/48 12 бр в опаковка, 
термо хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат,  р-р 35+20мм/48 12 бр в 
опаковка, термо хартия

 опаковка

259 [КМ-Ро-3] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
офсетова хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в 
опаковка  офсетова хартия

 опаковка

260 [КМ-Ро-4] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
термо хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в 
опаковка  термо хартия

 опаковка

261 [КМ-Ро-5] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в 
опаковка химизирана хартия

 опаковка

262 [КМ-РО-6] Ролки за касов апарат, р-р57мм/ 40мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат, р-р57мм/ 40мм 12 бр в 
опаковка  химизирана хартия

 опаковка

263 [КМ-Ро-7] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 40мм 12 бр в опаковка 
термо хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 40мм 12 бр в 
опаковка термо хартия

 опаковка

264 [КМ-Ро-9] Ролки за касов апаратот  р-р 75мм/ 15мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия

 опаковка
Office1Superstore - Ролки за касов апаратот  р-р 75мм/ 15мм 12 бр в 
опаковка  химизирана хартия

 опаковка

265 [КМ - СД -11] Дискети 3,5 инч. 1,44 мб. 10 бр. в кутия  опаковка MFD-2HD - Дискети 3,5 инч. 1,44 мб. 10 бр. в кутия  опаковка
266 [КМ- ПС-12] Кутия за 60 бр. CD плъзгащ механизъм, да се предлага в 

сив и син цвят
брой

Hama - Кутия за 60 бр. CD плъзгащ механизъм, предлага се в сив и син 
цвят

брой

267 [КМІПС-Дск-1] Почистваща дискета брой Office1Superstore - Почистваща дискета брой
268 [КМ-ПС-1] Клавиатура  PS2 брой Office1Superstore - Клавиатура  PS2 брой
269 [КМ-ПС-11] BluRay диск BD-RE 25GB 25 GB (single-layer) брой VERBATIM - BluRay диск BD-RE 25GB 25 GB (single-layer) брой
270 [КМ-ПС-12] BluRay диск BD-RE 50GB 50 GB (dual-layer) брой VERBATIM - BluRay диск BD-RE 50GB 50 GB (dual-layer) брой
271 [КМ-ПС-15] Флаш памет 4 GB USB 3.0 брой VERBATIM - Флаш памет 4 GB USB 3.0 брой
272 [КМ-ПС-2] Клавиатура USB, дължина на кабела мин. 1,5 м. брой TNB KPAD - Клавиатура USB, дължина на кабела 1,5 м. брой
273 [КМ-ПС3] Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 брой Office1Superstore - Оптична мишка с два бутона и скрол PS2 брой
274 [КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на 

кабела мин. 1,5 м.
брой

TNB CLICKY - Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на 
кабела 1,5 м.

брой

275 [КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0 брой VERBATIM - Флаш памет 8 GB USB 3.0 брой
276 [КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0 брой VERBATIM - Флаш памет 16 GB USB 3.0 брой
277 [КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0 брой VERBATIM - Флаш памет 32 GB USB 3.0 брой
278 [КМ-ПС-8] Подложка за мишка брой VAKOSS - Подложка за мишка брой
279 [КМ-Пс-Ку-св] Кутия за 60 бр. CD заключващ механизъм брой Han - Кутия за 60 бр. CD заключващ механизъм брой
280 [КМ-Рз -3] Разклонител с автоматичен предпазител мин. 5 гнезда, мин. 

5 метра кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/
брой

Office1Superstore - Разклонител с автоматичен предпазител 5 гнезда, 5 
метра кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/

брой

281 [КМ-Рз-1] Разклонител  с мин. 4 гнезда,  мин.3 м. захранващ кабел и 
среден извод за заземяване по БДС или еквивалентен стандарт

брой
Office1Superstore - Разклонител  с 4 гнезда,  3 м. захранващ кабел и 
среден извод за заземяване по БДС

брой

282 [КМ-Рз-2] Разклонител  с 5 гнезда,  мин.5 м. захранващ кабел,On/Off 
бутон

брой
Office1Superstore - Разклонител  с 5 гнезда,  5 м. захранващ 
кабел,On/Off бутон

брой

283 [КМ-СД-1] Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x макс. скорост  
50 бр. в шпиндел

шпиндел
Hewlett-Packard - Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x макс. 
скорост  50 бр. в шпиндел

шпиндел

284 [КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD брой Office1Superstore - Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD брой
285 [КМ-СД-11] Дискове за директен печат CD-R ,  оп.50  опаковка VERBATIM - Дискове за директен печат CD-R ,  оп.50  опаковка
286 [КМ-Сд-12] Диск за многократно почистване на СД устройство брой Long Max - Диск за многократно почистване на СД устройство брой
287 [КМ-СД-13] Дискове за директен  печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50,  min. 

24x,
 опаковка

VERBATIM - Дискове за директен  печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50,  24x,
 опаковка

288 [КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел
шпиндел

Hewlett-Packard - Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120) 25 бр. в шпиндел
шпиндел

289 [КМ-СД3] Дискове CD-RW, 24х максимална скорост, 700MB, с 
пластм. кутия

брой
VERBATIM - Дискове CD-RW, 24х максимална скорост, 700MB, с 
пластм. кутия

брой

290 [КМ-СД-4] Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с пластм. кутия

брой
VERBATIM - Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с пластм. кутия

брой

291 [КМ-СД-5] Дискове DVD-RW 4.7 GB (120 мин.) 52 макс.скорост, 25 
бр. в шпиндел

шпиндел
VERBATIM - Дискове DVD-RW 4.7 GB (120 ) 52 макс.скорост, 25 бр. 
в шпиндел

шпиндел

292 [КМ-СД-7] Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска брой HT - Калъф за CD- ROM за 24 диска брой
293 [КМ-СД-8] Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска брой Hama - Калъф за CD- ROM за 56 диска брой
294 [КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD брой Office1Superstore - Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD брой
295 [КМ-СЗЛ-21] Самозалепващи се листа формат А4. Самозалепващи 

листа /бели или сиви/ с възможност за печат през лазарни и мастилено 
струйни принтери. Водо и влаго устойчиви. 20 броя в опаковка.

 опаковка
TANEX - Самозалепващи се листа формат А4. Самозалепващи листа 
/бели или сиви/ с възможност за печат през лазарни и мастилено 
струйни принтери. Водо и влаго устойчиви. 20 броя в опаковка.

 опаковка

296 [КМ-СЗЛХ-1] Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 цвята и 
100 индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: Ш:15-20мм, 
Д: 40-50 мм

 опаковка
Office1Superstore - Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от 4 цвята и 
100 индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: Ш:20мм, Д: 
50 мм

 опаковка
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297 [КМ-Сзлх-11] Кубче със самозалепващи листчета: голямо: 75мм 
х125мм (+/-10 мм), мин.80 листчета в опаковка, Да се предлага в 
различни цветове

 опаковка Stick`n  - Кубче със самозалепващи листчета: голямо: 75мм х125мм, 80 
листчета в опаковка, предлага се в различни цветове

 опаковка

298 [КМ-Сзлх-12] Кубче  със самозалепващи листчета: средно: 75мм 
х75мм (+/-10 мм отклонение); Да се предлага в различни цветове. 
мин.80  листчета в опаковка

 опаковка Stick`n  - Кубче  със самозалепващи листчета: средно: 75мм х75мм 
предлага се в различни цветове. 80  листчета в опаковка

 опаковка

299 [КМ-Сзлх13] Кубче  със самозалепващи листчета: 38х50 мм (+/-10мм 
отклонение). Да се предлага в различни цветове. мин.80  листа в 
блокче

 опаковка Office1Superstore - Кубче  със самозалепващи листчета: 38х50 мм 
предлага се в различни цветове. 80  листа в блокче

 опаковка

300 [КМ-Сзлх-14] Кубче с листчета за бележки, нелепящи, бели, мин. 450 
листа  в блокче, р-ри на блокчето мин. 90х90мм. (+/-10%).

 опаковка
Office1Superstore - Кубче с листчета за бележки, нелепящи, бели, 450 
листа  в блокче, р-ри на блокчето 90х90мм. 

 опаковка

301 [КМ-Сзлх-15] Кубче листчета за бележки, нелепящи,  мин. 450 листа в 
поне три цвята в куба (+/-10%) размери : мин. 90х90мм

 опаковка
Office1Superstore - Кубче листчета за бележки, нелепящи, 450 листа в 
три цвята в куба размери : 90х90мм

 опаковка

302 [КМ-Сзлх-15.1] Самозалепващи листчета с редове, 100x150 мм (+/-10 
мм) 100 л. в опаковка

 опаковка
Stick`n  - Самозалепващи листчета с редове, 100x150 мм 100 л. в 
опаковка

 опаковка

303 [КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4, 100 
листа в кутия

 опаковка
Office1Superstore - Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4, 
100 листа в кутия

 опаковка

304 [КМ-Сзлх-17] Етикети самозалепващи бели, 16 бр на лист А4, 100 
листа в кутия

 опаковка
Office1Superstore - Етикети самозалепващи бели, 16 бр на лист А4, 100 
листа в кутия

 опаковка

305 [КМ-Сзлх-18] Етикети самозалепващи бели, 40-44 етикета на лист А4 
100 листа в кутия  опаковка Office1Superstore - Етикети самозалепващи бели, 40 етикета на лист А4 

100 листа в кутия
 опаковка

306 [КМ-Сзлх-19] Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 4, 100 
листа в кутия

 опаковка
Office1Superstore - Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 4, 
100 листа в кутия

 опаковка

307 [КМ-СЗЛХ-2] Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери на 
един индекс: Ш.: 20-25мм, Д. 40-50 мм ; мин.100  индекса в опаковка  опаковка Stick`n  - Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери на един 

индекс: Ш.: 25мм, Д. 45 мм ; 100  индекса в опаковка
 опаковка

308 [КМ-Сзлх-20] Eтикети самозалепващи бели 15 етикета на лист А 4, 100 
листа в кутия

 опаковка
Office1Superstore - Eтикети самозалепващи бели 15 етикета на лист А 
4, 100 листа в кутия

 опаковка

309 [КМ-СЗЛХ-3] Индекси тесни, прозрачни, за многократно 
залепване,размери на един индекс Ш12 х Д 45 мм, различни цветове, 
мин. 100 броя индекси в опаковка

 опаковка
Stick`n  - Индекси тесни, прозрачни, за многократно залепване,размери 
на един индекс Ш12 х Д 45 мм, различни цветове, 100 броя индекси в 
опаковка

 опаковка

310 [КМ-СЗЛХ4] Индекси: лепящи, PVC ;  Размери на един индекс: Ш20-
25мм х Д43мм ; мин.45  индекса в опаковка, с показалец "!", "?" , ръка 
за подпис, Sign here

 опаковка
Stick`n  - Индекси: лепящи, PVC ;  Размери на един индекс: Ш25мм х 
Д43мм ; 45  индекса в опаковка, с показалец "!", "?" , ръка за подпис, 
Sign here

 опаковка

311 [КМ-Прф-1] Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен 
ограничител,   ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка

брой
Office1Superstore - Перфоратор: капацитет 60 листа с подвижен 
ограничител,   ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка

брой

312 [КМ-Прф-2] Перфоратор малък: капацитет минимум 30 листа с 
подвижен ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка, заключващ механизъм

брой
TOP OFFICE - Перфоратор малък: капацитет 30 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка, 
заключващ механизъм

брой

313 [КМ-Тлбд-1] Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за 
мин. 25 листа, размер на телчетата 24/6, 26/6

брой
TOP OFFICE - Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за 
25 листа, размер на телчетата 24/6, 26/6

брой

314 [КМ-Тлбд-2] Телбод машинка: метален корпус, за 50-70 листа, размер 
на телчетата 23/8, 23/10

брой
TOP OFFICE - Телбод машинка: метален корпус, за 55 листа, размер на 
телчетата 23/8, 23/10

брой

315 [КМ-Тлбд-3] Телбод машинка №10 брой TOP OFFICE - Телбод машинка №10 брой
316 [КМ-Тлбд-4] Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в кутия  опаковка FOSKA - Телчета за телбод 23/8 мм; 1000 бр в кутия  опаковка
317 [КМ-Тлбд-5] Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия  опаковка RAPESCO  - Телчета за телбод 23/10 мм; 1000 бр в кутия  опаковка
318 [КМ-Тлбд-6] Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в кутия  опаковка TOP OFFICE - Телчета за телбод 24/6 мм; 1000 бр в кутия  опаковка
319 [КМ-Тлбд-7] Телчета за телбод 24/8 мм; мин.1000 бр в кутия  опаковка RAPESCO  - Телчета за телбод 24/8 мм; 1000 бр в кутия  опаковка
320 [КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10;  мин.1000 бр в кутия  опаковка Office1Superstore - Телчета за телбод №10;  1000 бр в кутия  опаковка
321 [КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение

брой
TOP OFFICE - Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение

брой

322 [КМ-Тт-1] Бележник-азбучник формат А4, сто листа, шит, ламиниран, 
с твърди корици

брой
Office1Superstore - Бележник-азбучник формат А4, сто листа, шит, 
ламиниран, с твърди корици

брой

323 [КМ-Тт-10] Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове

брой
Office1Superstore - Тетрадка протоколна 80 листа, формат А 4, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове

брой

324 [КМ-Тт-11] Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки 
корици, 70 гр кв.м

брой
Office1Superstore - Тетрадка, офсет, линирана, 80 листа, формат А4, 
меки корици, 70 гр кв.м

брой

325 [КМ-Тт-12] Тетрадка протоколна мин.180  листа формат А5, твърди 
кориции, спирала, 70 гр.кв.м.

брой
Office1Superstore - Тетрадка протоколна 180  листа формат А5, твърди 
кориции, спирала, 70 гр.кв.м.

брой

326 [КМ-Тт-13] Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80 
листа, 70 гр кв.м

брой
Office1Superstore - Тетрадка със спирала формат А5, меки корици 80 
листа, 70 гр кв.м

брой

327 [КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала за 2020 
г., 2021 г. или 2022 г. 

брой
Office1Superstore - Настолен работен календар-бележник със спирала 
за 2020 г., 2021 г. или 2022 г. 

брой

328 [КМ-ТТ-15] Тетрадка офсет линирана, мин. 90 листа, формат А4, 
твърди корици, спирала, 70 гр.кв.м.

брой
Office1Superstore - Тетрадка офсет линирана, 90 листа, формат А4, 
твърди корици, спирала, 70 гр.кв.м.

брой

329 [Км-ТТ-16] Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа, формат А5, 
твърди корици, спирала, 70 гр. кв. м.

брой
Office1Superstore - Тетрадка офсет, линирана, 90 листа, формат А5, 
твърди корици, спирала, 70 гр. кв. м.

брой

330 [КМ-Тт-2] Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, 100 ± 10% листа

брой
Office1Superstore - Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, 
тяло от офсетова хартия 70 гр/кв.м, 100 бр. листа

брой

331 [КМ-Тт-3] Бележник, формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80  броя листа.

брой
Office1Superstore - Бележник, формат А4, твърда подвързия, книжно 
тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80  броя листа.

брой

332 [КМ-Тт-4] Бележник - азбучник, формат А5, твърда подвързия от 
изк.кожа, книжно тяло от  бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м,  80 листа, 
± 10%,

брой
Office1Superstore - Бележник - азбучник, формат А5, твърда подвързия 
от изк.кожа, книжно тяло от  бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м,  80 
листа, 

брой
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333 [КМ-Тт-5] Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100  ± 10% бр. листа.

брой
Office1Superstore - Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100   бр. листа.

брой

334 [КМ-Тт-6] Бележник  формат A5, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200± 10% бр. листа.

брой
FRESH - Бележник  формат A5, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200 бр. листа.

брой

335 [КМ-Тт-7] Бележник  формат  165/120мм, офсетова хартия 70 гр/кв.м, 
с изкуствена кожа  и лого по образец, мин.  60 листа± 10%.

брой
Office1Superstore - Бележник  формат  165/120мм, офсетова хартия 70 
гр/кв.м, с изкуствена кожа  и лого по образец, 60 листа

брой

336 [КМ-Тт-8] Бележник  формат  150мм/200мм, 80 ± 10% бр.листа, от 
офсетова хартия,   с бели листа, с перфорация по късата страна с 
надпис лого по заявка.

брой
Office1Superstore - Бележник  формат  150мм/200мм, 80 бр.листа, от 
офсетова хартия,   с бели листа, с перфорация по късата страна с 
надпис лого по заявка.

брой

337 [КМ-Тт-8.1] Бележник формат 90мм/135мм, 80 ± 10% бр.листа, от 
офсетова хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с надпис 
лого по заявка.

брой
Office1Superstore - Бележник формат 90мм/135мм, 80 бр.листа, от 
офсетова хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с надпис 
лого по заявка.

брой

338 [КМ-Тт-9] Тетрадка протоколна мин.180 листа, формат А 4 /твърди 
корици/, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове

брой
FRESH - Тетрадка протоколна 180 листа, формат А 4 /твърди корици/, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове

брой

339 [КМ-Па-9] Папка: класьор,с PVC подходяща за съхранение на 
документи А4;   с широчина на гърба от 3 см;  със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи 
доставка в поне 5 различни цвята.

брой

Office1Superstore - Папка: класьор,с PVC подходяща за съхранение на 
документи А4;   с широчина на гърба от 3 см;  със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; предлага се в 5 
различни цвята.

брой

340 [КМ-Рз1] Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 
теми, в различни цветове

 опаковка
Office1Superstore - Разделител за класьори: изработени от картон, 
размер А4, 10 теми, в различни цветове

 опаковка

341 [КМ-Рз2] Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове

 опаковка
Office1Superstore - Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 
теми, в различни цветове

 опаковка

342 [КМ-Рз-3] Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с букви от 
А до Я

 опаковка
Office1Superstore - Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с 
букви от А до Я

 опаковка

343 [КМ-Рз-4] Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5х24 см,/ 
(+/-10%)/ с два отвора , картон, мин. 100 броя в опаковка, мин. 2 цвята  опаковка FABRIANO - Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5х24 

см с два отвора , картон, 100 броя в опаковка, 2 цвята
 опаковка

344 [КМ-Рз-5] Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31
 опаковка

Office1Superstore - Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри 
от 1 до 31

 опаковка

345 [КМ94] Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 мл брой Office1Superstore - Спрей за почистване на бяла дъска, 250 мл брой
346 [КМ-95.1] Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи етикети, 

200 мл
брой

STANGER  - Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи 
етикети, 200 мл

брой

347 [КМ-Др-01] Четки за рисуване, комплект 6 бр.  опаковка FOSKA - Четки за рисуване, комплект 6 бр.  опаковка
348 [КМ-Др-02] Бои за рисуване акварелни 8 цвята  опаковка BEIFA A+ - Бои за рисуване акварелни 8 цвята  опаковка
349 [КМ-Др-03] Азбучник, А4, твърда крица, мин. 80 листа брой Office1Superstore - Азбучник, А4, твърда крица, 80 листа брой
350 [КМ-Др-04] Гланцово блокче брой Мултипринт - Гланцово блокче брой
351 [КМ-Др-05] Скицник брой Мултипринт - Скицник брой
352 [КМ-НОИ-01] Архивна кутия, формат А1 (по приложени образец и 

технически спецификации)
брой

Office1Superstore - Архивна кутия, формат А1 (по приложени образец 
и технически спецификации)

брой

353 [КМ-НОИ-02] Архивна кутия, формат А2 (по приложени образец и 
технически спецификации)

брой
Office1Superstore - Архивна кутия, формат А2 (по приложени образец 
и технически спецификации)

брой

354 [КМ-НОИ-03] Архивна кутия, формат А3 (по приложени образец и 
технически спецификации)

брой
Office1Superstore - Архивна кутия, формат А3 (по приложени образец 
и технически спецификации)

брой

355 [КМ-НОИ-04] Архивна кутия, формат А4 (по приложени образец и 
технически спецификации)

брой
Office1Superstore - Архивна кутия, формат А4 (по приложени образец 
и технически спецификации)

брой
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1. Предложение за изпълнение на поръчката Въпросник 
2 Въпроси 

попълнени Преглед

попълнени

1.1.1. попълнени Минимално изискване Липсва прикачен документ

1.1.2. попълнени Минимално изискване

Метод на оценяване от Комисията:
Да / Не 

Не - Минимално изискване

Обособена позиция 1 - Доставка на канцеларски материали за 
органите на изпълнителната власт и техните администрации 

Преглед на ообособените позиции

1.1. Техническо предложение

1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.
2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в техническата спецификация (образец 2.1) в пълно съответствие с изискванията, 
поставени в  нея, за което прилагаме попълнен образец 2.1 във въпрос 1.1.2.
3. Задължаваме се доставяните от нас артикули да бъдат:
3.1. нови и неупотребявани;
3.2. произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
4. Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП от индивидуален възложител, в срока на 
действие на рамковото споразумение.
5. Приемаме да доставяме канцеларските материали по начина и до местата, определени от индивидуалните възложители по договорите, 
сключени въз основа на рамковото споразумение.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

Участникът следва да изтегли образец 2.1 да попълни за всички артикули тяхното наименование, марка, модел, както и да потвърди 
мярката. Попълненият образец се прикачва към въпроса.

Документи към въпроса:

Образец 2.1 - Техническо предложение в СЕВОП ОП 1..xlsx 36 Kb

Образци ОП 1.zip 7300 Kb

Публикуван въпрос и отговор   1.1.2.

• 1. Искане за разяснение

Прикачени документи:

Образец 2.1 - Техническо предложение в СЕВОП ОП 1..xlsx 51 Kb
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# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, в т.ч. 
марка, модел, вид и т.н.

Мярка

1 [КМ-Бтр -1]  Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка
опаковка

[КМ-Бтр -1]  Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка, 
марка  MEDIA RANGE , модел:  МТВАТ 101 LR 03 опаковка

2 [КМ-Бтр -11] Батерия CR2025 3V Lithium
брой

[КМ-Бтр -11] Батерия CR2025 3V Lithium, марка GP, модел: CR2025 3V 
Lithium

брой

3 [КМ-Бтр -11.1] Батерия литий-тионил-хлоридна, 3.6 V  (брой)
опаковка

[КМ-Бтр -11.1] Батерия литий-тионил-хлоридна, 3.6 V  (брой), опаковка 
съдържаща 1 брой батерия,  марка EVE, модел EVE ER14250 STD -
1/2AA 3,6V 1200m/Ah

опаковка 

4 [КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка
опаковка

[КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка, 
марка  MEDIA RANGE , модел: МТВАТ 104 LR 06

опаковка

5 [КМ-Бтр -3] Батерии алкални 1.5 волта LR 14 C 2 броя в опаковка
опаковка

[КМ-Бтр -3] Батерии алкални 1.5 волта LR 14 C 2 броя в опаковка, 
марка  MEDIA RANGE , модел: МТВАТ 108

опаковка

6 [КМ-Бтр -4] Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка
опаковка

[КМ-Бтр -4] Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка, 
марка  MEDIA RANGE , модел: МТВАТ 109

опаковка

7 [КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта
брой

[КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта, марка  MEDIA RANGE , модел: МТВАТ 
107

брой

8 [КМ-Бтр -6] Батерия -LR23A 12 волта
брой

[КМ-Бтр -6] Батерия -LR23A 12 волта, марка  MEDIA RANGE , модел: 
МТВАТ 114

брой

9 [КМ-Бтр -7] Батерии  CR 2032
брой

[КМ-Бтр -7] Батерии  CR 2032, марка  MEDIA RANGE , модел: МТВАТ 
132

брой

10 [КМ-БТР-12] Батерия   9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-250 mAh) 
NiMH

брой
[КМ-БТР-12] Батерия   9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 250 mAh) NiMH, 
марка  MEDIA RANGE , модел: МТВАТ 124

брой

11 [КМ-Кб-1.] Кабари/ пинчета за коркова дъска, стоманени с 
пластмасова глава, микс от цветове, мин. 30 броя в кутия кутия

[КМ-Кб-1.] Кабари/ пинчета за коркова дъска, стоманени с пластмасова 
глава, микс от цветове, 50 броя в кутия, марка DL, модел: 833 кутия

12 [КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани
кутия

[КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани, марка SPREE , модел: 
82180

кутия

13 [КМ-Кб-3.] Карфици с метална глава в кутийка мин.30 гр. Кутията.
кутия

[КМ-Кб-3.] Карфици с метална глава в кутийка 50 гр. Кутията, марка 
DL, модел: 708

кутия

14 [КМ-Кб-4.] Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм. кутия
кутия

[КМ-Кб-4.] Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм. Кутия, марка 
SPREE , модел: 82106

кутия

15 [КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с  размери 150/180/20 
мм (+/-10%)

брой
[КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с  размери 142/187/18 
мм, марка KENKO, модел КК 676-12

брой

16 [КМ-Ккл -2] Калкулатор: 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, 
двойно захранване, пластмасови бутони, размери 200х150х25 мм (+/-
10%)

брой
[КМ-Ккл -2] Калкулатор: 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, двойно 
захранване, пластмасови бутони, размери 198х150х25, марка CANON, 
модел: WS-1610T

брой

17 [КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см
брой

[КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см,  марка  ARK, модел: 
570

брой

18 [КМ-Лн -2] Линия: прозрачна, пластмасова 50 см.
брой

[КМ-Лн -2] Линия: прозрачна, пластмасова 50 см.,  марка ARK, модел: 
145

брой

19 [КМ-Лст -1] Ластици: изработени от естествен каучук, мин. 8 мм 
диаметър, мин. 30 грама в опаковка 

опаковка
[КМ-Лст -1] Ластици: изработени от естествен каучук, 50 мм диаметър,  
30 грама в опаковка, марка 3A, модел: 1030

опаковка

20 [КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис 
цели - рязане на хартия, кашони и други.

брой
[КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 18 см, за офис цели - 
рязане на хартия, кашони и други, марка  ARK, модел: 378

брой

21 [КМ-Нж -2] Макетен нож малък, острие дължина 8-10 см,  за офис 
цели - рязане на хартия, кашони и други.

брой
[КМ-Нж -2] Макетен нож малък, острие дължина 9 см,  за офис цели - 
рязане на хартия, кашони и други,  марка ARK, модел: 177

брой

22 [КМ-Нж -3] Ножица: за хартия и картон, дължина 17-19 см,  с 
гумирана дръжка, остриета от неръждаема стомана. брой

[КМ-Нж -3] Ножица: за хартия и картон, дължина 19 см,  с гумирана 
дръжка, остриета от неръждаема стомана, марка  SCISSORS, модел: 19 
см

брой

23 [КМ-Нж -4] Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с 
дръжка, дължина на работния участък 10 см.

брой
[КМ-Нж -4] Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, 
дължина на работния участък 10 см,  марка MAS , модел: 480

брой

24 [КМ-Рзн -1] Мокрител брой [КМ-Рзн -1] Мокрител, марка ARK, модел: 1303 брой
25 [КМ-Рзн-2] Кламеродържател с магнитен капак

брой
[КМ-Рзн-2] Кламеродържател с магнитен капак, марка OFFICE HIT, 
модел: 003

брой

26 [КМ-Рзн-3] Острилка брой [КМ-Рзн-3] Острилка, марка  3A, модел: 211 брой
27 [КМ-Кл-1] Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм.

брой
[КМ-Кл-1] Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм, марка  ARK, 
модел: 19 мм

брой

28 [КМ-Кл-10] Кламери: никелирани или поцинковани, малки мин. 25 мм, 
100 бр. в кутия

кутия
[КМ-Кл-10] Кламери: никелирани, малки  25 мм, 100 бр. в кутия, марка 
OFFICE HIT , модел: 25 мм

кутия

29 [КМ-Кл-11] Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 48 
мм, 50 бр. в кутия

кутия
[КМ-Кл-11] Кламери: никелирани, големи 50 мм, 50 бр. в кутия, марка 
OFFICE HIT , модел: 50/50

кутия

30 [КМ-Кл-12] Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия
кутия

[КМ-Кл-12] Кламери: цветни малки 28 мм 100 бр. в кутия, марка DL, 
модел: 28 мм цветни

кутия

31 [КМ-Кл-13] Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия
кутия

[КМ-Кл-13] Кламери: цветни големи 50 мм 50 бр в кутия,  марка 
OFFICE HIT , модел: 50/50 цветни

кутия

32 [КМ-Кл-14] Кламери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен профил, ок. 
20 в кутия

кутия
[КМ-Кл-14] Кламери: никелирани, 70 мм, вълнообразен профил, 20 в 
кутия, марка MAS , модел: 275

кутия

33 [КМ-Кл-15] Клема за захващане на листа -Метални щифтове и 
пластмасова притискаща шина, с перфорация за подреждане в класьор, 
размери 155 х 38 мм, 25 броя в опаковка.

опаковка

[КМ-Кл-15] Клема за захващане на листа -Метални щифтове и 
пластмасова притискаща шина, с перфорация за подреждане в класьор, 
размери 155 х 38 мм, 25 броя в опаковка, марка GERA , модел: клема за 
захващане на листа

опаковка

34 [КМ-Кл-2] Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм.
брой

[КМ-Кл-2] Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм., марка  ARK, 
модел: 25 мм

брой

35 [КМ-Кл-3] Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм.
брой

[КМ-Кл-3] Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм., марка  ARK, 
модел: 32 мм

брой

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните 
администрации“
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Мярка

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните 
администрации“

36 [КМ-Кл-4] Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм.
брой

[КМ-Кл-4] Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм., марка  ARK, 
модел: 41 мм

брой

37 [КМ-Кл-5] Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм.
брой

[КМ-Кл-5] Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм., марка  ARK, 
модел: 51 мм

брой

38 [КМ - КУ-6] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм или 6 
архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х 360мм х 260мм 
(+/-10% отклонение от размерите)

брой
[КМ - КУ-6] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм или 6 
архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 540мм х 360мм х 253 мм, 
марка ECOMAX, модел: 540х360х253 бял с капак

брой

39 [КМ-КУ-7] Кутия архивна, размери мин. 30x33x10 см 
брой

[КМ-КУ-7] Кутия архивна, размери  30x33x10 см , марка ONIKS, модел 
30x33x10 см

брой

40 [КМ-КУ-7.1] Кутия архивна за съхранение на документи формат А4, 
Размер 35х25х15 см, капацитет 1500 листа А4 брой

[КМ-КУ-7.1] Кутия архивна за съхранение на документи формат А4, 
Размер 35х25х15 см, капацитет 1500 листа А4, марка ECOMAX, модел: 
35х25х15 см

брой

41 [КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450х350х310 мм
брой

[КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450х350х310 мм, марка 
CHOLIPAK , модел: № 3

брой

42 [КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300х600х600 мм
брой

[КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300х600х600 мм,  марка 
CHOLIPAK , модел: № 4

брой

43 [КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200х550х550 мм
брой

[КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200х550х550 мм,  марка 
CHOLIPAK , модел: № 5

брой

44 [КМ-КУ-8] Кутия архивна от мукава с капак и връзки. Външен капак 
250х350х85 мм; втори външен капак 115х350х85 мм; връзки за 
външен капак - дължина 200 мм, двата капака се припокриват, с 
надписи, долен и горен капак 250х115х85 мм, с връзки (по приложен 
образец) 

брой

[КМ-КУ-8] Кутия архивна от мукава с капак и връзки. Външен капак 
250х350х85 мм; втори външен капак 115х350х85 мм; връзки за външен 
капак - дължина 200 мм, двата капака се припокриват, с надписи, долен 
и горен капак 250х115х85 мм, с връзки (по приложен образец),  марка 
ONIKS , модел: кутия с капак и връзки по образец

брой

45 [КМ-Орг-2] Органайзер за бюро с мин. седем отделения
брой

[КМ-Орг-2] Органайзер за бюро с осем отделения, марка  ARK, модел: 
1444

брой

46 [КМ-ОРг-3] Органайзер за бюро с пет отделения
брой

[КМ-ОРг-3] Органайзер за бюро с пет отделения, марка  ARK, модел: 
766

брой

47 [КМ-Плк-1] Найлонови пликчета с цип Размер: А4
брой

[КМ-Плк-1] Найлонови пликчета с цип Размер: А4, марка EXTRAPACK 
, модел: А4 цип

брой

48 [КМ-Плк-2] Найлонови пликчета с цип Размер: 1/2 А4
брой

[КМ-Плк-2] Найлонови пликчета с цип Размер: 1/2 А4, марка 
EXTRAPACK, модел: 1/2 А4 цип

брой

49 [КМ-Плк-3] Найлонови пликчета с цип Размер 1/4 А4
брой

[КМ-Плк-3] Найлонови пликчета с цип Размер 1/4 А4, марка 
EXTRAPACK, модел: 1/4 А4 цип

брой

50 [КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от  пластмаса, /прозрачна 
и в различни цветове/, за съхранение на документи А4 брой

[КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от  пластмаса, /прозрачна 
и в различни цветове/, за съхранение на документи А4, марка ARK , 
модел: 2050

брой

51 [КМ-Пст-3] Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса ,  
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4,  с възможност 
за надграждане

брой
[КМ-Пст-3] Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса ,  
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4,  с възможност 
за надграждане, марка ARK , модел: 350

брой

52 [КМ-Рмк-1] Рамка за картина. За А4 с пластмасова или дървена рамка 
и стъкло за покритие

брой
[КМ-Рмк-1] Рамка за картина. За А4 с пластмасова рамка и стъкло за 
покритие, марка EKIP, модел: 1-101

брой

53 [КМ-Лнт-1] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, 
дължина: 30 м. мин.

брой
[КМ-Лнт-1] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 18 мм, дължина: 33 
м., марка TAPE HIT, модел: 18х33

брой

54 [КМ-Лнт-10] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители,р:ри:19мм х 50м брой

[КМ-Лнт-10] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители,р:ри:19мм х 50м, марка TAPE HIT, модел: 19х50 
хартиено

брой

55 [КМ-Лнт-11] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 25мм х 50м брой

[КМ-Лнт-11] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 25мм х 50м,  марка TAPE HIT, модел: 25х50 
хартиено

брой

56 [КМ-Лнт-12] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 50мм х 50м брой

[КМ-Лнт-12] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 50мм х 50м, марка TAPE HIT, модел: 50х50 
хартиено

брой

57 [КМ-Лнт-13] Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м
брой

[КМ-Лнт-13] Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м, марка TAPE HIT, 
модел: 50х50 двойнолепящо

брой

58 [КМ-Лнт-14] Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м
брой

[КМ-Лнт-14] Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м, 
марка TAPE HIT, модел: 15х33 двойнолепящо

брой

59 [КМ-Лнт-15] Лепяща лента/тиксо 19/33, кристална, безцветна  голяма 
здравина на залепване върху различни повърхности брой

[КМ-Лнт-15] Лепяща лента/тиксо 19/33, кристална, безцветна  голяма 
здравина на залепване върху различни повърхности, марка TAPE HIT, 
модел: 19х33 кристална

брой

60 [КМ-Лнт-16] Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна
брой

[КМ-Лнт-16] Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна, марка TAPE HIT, 
модел: 50х66 безцветно

брой

61 [КМ-Лнт-17] Лепяща лента/тиксо, 12мм/66, безцветна
брой

[КМ-Лнт-17] Лепяща лента/тиксо, 12мм/66, безцветна, марка TAPE HIT, 
модел: 12х66 безцветно

брой

62 [КМ-Лнт-2] Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, дължина 
60 м. мин.

брой
[КМ-Лнт-2] Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:38 мм, дължина 60 м., 
марка TAPE HIT, модел: 38х60 безцветно

брой

63 [КМ-Лнт-3] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 мм/50м. 
мин. кафява

брой
[КМ-Лнт-3] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 48мм/50м.  Кафява, 
марка TAPE HIT, модел: 48х50 кафяво

брой

64 [КМ-Лнт-4] Лента опаковъчна 50мм/ 60 м.
брой

[КМ-Лнт-4] Лента опаковъчна 50мм/ 60 м., марка TAPE HIT, модел: 
50х60 опаковъчно

брой

65 [КМ-Лнт-5] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин.12мм/10м мин 
прозрачна

брой
[КМ-Лнт-5] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 12мм/10м  
прозрачна, марка TAPE HIT, модел: 12х10 прозрачно

брой

66 [КМ-Лнт-6] Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м мин.,  прозрачна
брой

[КМ-Лнт-6] Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м, прозрачна,  марка 
TAPE HIT, модел: 12х33 прозрачно 

брой

67 [КМ-Лнт-7] Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м мин., прозрачна
брой

[КМ-Лнт-7] Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м, прозрачна, марка 
TAPE HIT, модел: 25х66 прозрачно

брой
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Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните 
администрации“

68 [КМ-Лнт-7.1] Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, за 
тиксо19ммх33м(+/-10% отклонение)

брой
[КМ-Лнт-7.1] Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, за 
тиксо19ммх33м, марка SPREE, модел: 83533

брой

69 [КМ-Лнт-8] Секретна лепяща лента, р:ри: 35 мм/30 м
брой

[КМ-Лнт-8] Секретна лепяща лента, р:ри: 35 мм/30 м, марка SCOTCH , 
модел: 820

брой

70 [КМ-Лнт-9] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р-ри: 38 мм х 50 м брой

[КМ-Лнт-9] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р-ри: 38 мм х 50 м,  марка TAPE HIT, модел: 
38х50 хартиено

брой

71 [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, мин. 15 г. брой [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, 25 гр, марка DOLPHIN, модел: А-671-25 гр брой
72 [КМ-Лп12] Пластична лепенка, за многократно отлепване и залепване, 

мин. 80 бр. в опаковка
опаковка

[КМ-Лп12] Пластична лепенка, за многократно отлепване и залепване,  
80 бр. в опаковка, марка SPREE, модел: 89350

опаковка

73 [КМ-Лп-2] Лепило: течно, мин. 40 мл. брой [КМ-Лп-2] Лепило: течно, 50 мл.,  марка GLUE PEN, модел: 50 мл брой
74 [КМ-Лп-3] Лепило: за картон и хартия, универсално, мин. 30 г.

брой
[КМ-Лп-3] Лепило: за картон и хартия, универсално, 50 г., марка 
POLYTOM, модел: Декстриново 50 гр

брой

75 [КМ-Лп-4] Лепило: секундно, мин. 3 г. брой [КМ-Лп-4] Лепило: секундно,  3 г., марка  Luna , модел: 3 гр брой
76 [КМ-Лп-5] Лепило сухо без разтворители мин. 20 г.

брой
[КМ-Лп-5] Лепило сухо без разтворители, 25 гр, марка DOLPHIN, 
модел: А-671-25 гр

брой

77 [КМ-Лп-6] Лепило С 200 мин. 35 г
брой

[КМ-Лп-6] Лепило С 200 48 г, марка POLYTOM, модел: POLYFIX С 
200 ,  48 гр

брой

78 [КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, мин 30 г.
брой

[КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, 40 г., марка GLUE PEN, модел: 
40 гр

брой

79 [КМ-Лп-8] Лепило С - 200, опаковка 0.5 кг.
опаковка

[КМ-Лп-8] Лепило С - 200, опаковка 0.5 кг., марка  VECTOR, модел: С - 
200, 0,5 кг

опаковка

80 [КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна 
корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на 
перфорирани листа А4,  да се предлага в мин. 6 цвята

брой

[КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна 
корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на 
перфорирани листа А4,  предлага се в  10 цвята, марка OFFICE HIT , 
модел: Economy

брой

81 [КМ-Па10] Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на 
документи А4; с широчина на гърба 5 см;  със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, да се предложи доставка 
в поне 5 различни цвята.

брой

[КМ-Па10] Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на 
документи А4; с широчина на гърба 5 см;  със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, предлага се в 10 различни 
цвята., марка NOKI , модел: 5 см

брой

82 [КМ-Па11] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
220х235 мм

брой
[КМ-Па11] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
220х235 мм, марка HERLITZ, модел: 05275003 

брой

83 [КМ-Па12] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
250х140 мм

брой
[КМ-Па12] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
250х140 мм, марка DONAU , модел: 4974

брой

84 [КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла, текстилно платно
брой

[КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла, текстилно платно,  
марка ONIKS, модел: дело гръб-текстил

брой

85 [КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил
брой

[КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил, марка ONIKS, 
модел: дело, гръб-книговинил

брой

86 [КМ-Па16] Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа
брой

[КМ-Па16] Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа, марка ONIKS, модел: 
дело, гръб-кожа

брой

87 [КМ-Па14] Папка картонена без машинка
брой

[КМ-Па14] Папка картонена без машинка, марка ONIKS, модел: картон 
без машинка бяла

брой

88 [КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, мин. 
250 г/кв.м

брой
[КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон,  250 
г/кв.м, марка ONIKS, модел: картон с машинка бяла

брой

89 [КМ-Па18] Папка: картонена с машинка с лого по образец, картон мин. 
250 гр/кв.м брой

[КМ-Па18] Папка: картонена с машинка с лого по образец, картон 250 
гр/кв.м, марка ONIKS, модел: картон с машинка с лого по образец брой

90 [КМ-Па19] Папка: прозрачна  с копче  и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4

брой
[КМ-Па19] Папка: прозрачна  с копче  и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4, марка DONAU, модел: 22057-А

брой

91 [КМ-Па2] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с европерфорация; 
прозрачна корица отпред и плътен цветен гръб; машинка за захващане 
на перфорирани листа А4,  да се предлага в мин. 6 цвята

брой

[КМ-Па2] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с европерфорация; 
прозрачна корица отпред и плътен цветен гръб; машинка за захващане 
на перфорирани листа А4,   предлага се в 6 цвята, марка OFFICE HIT, 
модел:  Economy

брой

92 [КМ-Па20] Папка с копче А4  непрозрачна без перфорация
брой

[КМ-Па20] Папка с копче А4  непрозрачна без перфорация, марка 
OFFICE HIT, модел: А4

брой

93 [КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал,  за 
съхранение на документи А4. капацитет мин.250 листа, да се предлага 
в мин. 4 цвята

брой
[КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал,  за съхранение 
на документи А4. капацитет 250 листа, предлага се в 5 цвята, марка 
OFFICE HIT, модел: Economy

брой

94 [КМ-Па22] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, да се предлага в мин 4 цвята, картон -мин.250 гр кв м брой

[КМ-Па22] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, предлага се  в 6 цвята, картон -.250 гр кв м, марка 
REDHAR, модел: гланц без капак

брой

95 [КМ-Па23] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, капацитет мин. 250 листа,да се предлага в мин 4 цвята, 
с три странични капака

брой
[КМ-Па23] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, капацитет 250 листа, предлага се в 5 цвята, с три 
странични капака, марка REDHAR, модел:  гланц с 3  капака

брой

96 [КМ-Па24] Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с 
три странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, да се предлага в мин 3 
цвята

брой
[КМ-Па24] Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с 
три странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, предлага се  в  4 цвята, 
марка REDHAR, модел:  кутия 6 см, цветна

брой

97 [КМ-Па25] Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, мин.250 кр кв м. за 
документи с размери А4

брой
[КМ-Па25] Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, 250 кр кв м. за документи с 
размери А4, марка ONIKS, модел: папка картотека

брой

98 [КМ-Па26] Висяща папка за картотека Л-образна с машинка
брой

[КМ-Па26] Висяща папка за картотека Л-образна с машинка, марка 
HERLITZ , модел: 05874359 брой
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99 [КМ-Па29] Висяща папка "V" образна  за документи формат А4,  
размери (240х315 мм), с подсилено дъно 6 см., метални водачи, 
изработена от картон 230 g/m2

брой
[КМ-Па29] Висяща папка "V" образна  за документи формат А4,  
размери (240х315 мм), с подсилено дъно 6 см., метални водачи, 
изработена от картон 230 g/m2, марка ELBA, модел: 1300570

брой

100 [КМ-Па27] Папка Дело 295-300 мм х435-440 мм изработена от мукава, 
бяла ,текстилно платно, гръб 45 мм, с вътрешни текстилни шини, 
захванати за гърба двустранно симетрично с ширина 20 мм, с връзки 
(по образец)

брой

[КМ-Па27] Папка Дело 295 мм х 435 мм изработена от мукава, бяла 
,текстилно платно, гръб 45 мм, с вътрешни текстилни шини, захванати 
за гърба двустранно симетрично с ширина 20 мм, с връзки (по образец), 
марка ONIKS, модел: дело 295х435 с уши

брой

101 [КМ-Па28] Папка Дело А4 от мукава, бяла ,текстилно платно, гръб 45 
мм с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба двустранно 
симетрично с ширина 20 мм с връзки (по образец)

брой

[КМ-Па28] Папка Дело А4 от мукава, бяла ,текстилно платно, гръб 45 
мм с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба двустранно 
симетрично с ширина 20 мм с връзки (по образец), марка ONIKS, 
модел: дело А4 с уши

брой

102 [КМ-Па3] Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4
брой

[КМ-Па3] Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4, марка 
GLOBOX, модел: PVC с машинка без перфорация

брой

103 [КМ-Па30] Папка за картотека: външен пластмасов гребен с 4 зъбци 
външен пластмасов държач за документи, с джоб от вътрешната 
страна, от картон мин. 250 кр. кв. м за документи с размери А4

брой

[КМ-Па30] Папка за картотека: външен пластмасов гребен с 4 зъбци 
външен пластмасов държач за документи, с джоб от вътрешната страна, 
от картон 250 кр. кв. м за документи с размери А4, марка ONIKS, 
модел: гребен 4 зъбци

брой

104 [КМ-Па31] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 18 мм

брой
[КМ-Па31] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 18 мм, марка ESSELTE, модел: college 18 мм

брой

105 [КМ-Па-32] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 32 мм. Цвят черен

брой
[КМ-Па-32] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 32 мм. Цвят черен,  марка ESSELTE, модел: rainbow 32 мм

брой

106 [КМ-Па-4] Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, мин.120 
микрона, мин. 100 бр в опаковка

опаковка
[КМ-Па-4] Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, 120 микрона,  100 
бр в опаковка, марка NOKI , модел: L-джоб

опаковка

107 [КМ-Па-5] Папка-джоб стандартна перфорация формат А 4, кристал, 
дебелина мин. 90 микрона, мин. 25 бр. в опаковка опаковка

[КМ-Па-5] Папка-джоб стандартна перфорация формат А 4, кристал, 
дебелина  90 микрона,  25 бр. в опаковка, марка OFFICE HIT, модел: 
кристал 90 микрона

опаковка

108 [КМ-Па-6] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина 
мин. 50 микрона, мин. 100 бр. в опаковка опаковка

[КМ-Па-6] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина 
50 микрона, 100 бр. в опаковка, марка ТОП ЕЛАНА, модел: кристал 50 
микрона

опаковка

109 [КМ-Па-7] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, дебелина 50 
микрона мин. 100 бр в опаковка опаковка

[КМ-Па-7] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, дебелина 50 
микрона 100 бр в опаковка, марка ТОП ЕЛАНА, модел: мат 50 микрона опаковка

110 [КМ-Па-8] Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; 
с широчина на гърба от 7 до 8 см;  със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи доставка 
в поне 5 различни цвята.

брой

[КМ-Па-8] Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; 
с широчина на гърба от 7  см;  със сменяем етикет; здрави механизми за 
перфорирани листа с два ринга; предлага се в 10 различни цвята., марка 
NOKI , модел: 7 см

брой

111 [КМ-ПВД-10] Лайсна/шина за ръчно подвързване от 16 до 20 мм, 50 
бр. в опаковка

опаковка
[КМ-ПВД-10] Лайсна/шина за ръчно подвързване от 16 до 20 мм, 50 бр. 
в опаковка, марка MAPI, модел: 16-20 мм

опаковка

112 [КМ-Пдв-1] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 бр в пакет /, 
от 150 до 180 микрона вкл.

опаковка
[КМ-Пдв-1] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер 
A4.  предлага се  в 4 цвята,  25 бр в пакет, от 150 до 180 микрона вкл., 
марка MAPI, модел: от 150 до 180 микрона вкл.

опаковка

113 [КМ-Пдв-11.1] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по 
мин.  50 бр. в пакет

опаковка
[КМ-Пдв-11.1] Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлагат 
се в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по   50 бр. в пакет, 
марка LAMINEX, модел: ф 45-51 мм

опаковка

114 [КМ-Пдв-11] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32-34 мм по 
мин.  50 бр. в пакет

опаковка
[КМ-Пдв-11] Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлагат се 
в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32-34 мм по  50 бр. в пакет, 
марка LAMINEX, модел: ф 32-34 мм

опаковка

115 [КМ-Пдв-12] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка
[КМ-Пдв-12] Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлагат се  
в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по 50 бр. в пакет, 
марка LAMINEX, модел: ф 22-25 мм

опаковка

116 [КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка
[КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлагат се 
в  2 цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по 50 бр. в пакет, марка 
LAMINEX, модел: ф 18-20 мм

опаковка

117 [КМ-Пдв-14] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка
[КМ-Пдв-14] Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлагат се 
в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по 50 бр. в пакет, 
марка LAMINEX, модел: ф 14-16 мм

опаковка

118 [КМ-Пдв-15] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по 
мин. 50 бр. в пакет

опаковка
[КМ-Пдв-15] Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлагат се 
в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по 50 бр. в пакет, 
марка LAMINEX, модел: ф 10-12.5 мм 

опаковка

119 [КМ-Пдв-16] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по мин. 
50 бр. в пакет

опаковка
[КМ-Пдв-16] Спирали за подвързване: изработени от PVC, предлагат се 
в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по 50 бр. в пакет, марка 
LAMINEX, модел: ф 6-8 мм

опаковка

120 [КМ-Пдв-17] Kорици изработени от PVC
за подвързване, формат А3, 150 микр. прозрачни, 50 р. в опаковка опаковка

[КМ-Пдв-17] Kорици изработени от PVC
за подвързване, формат А3, 150 микр. прозрачни, 50 р. в опаковка, 
марка LAMINEX, модел: А3, 150 микр. Прозрачни

опаковка

121 [КМ-Пдв-18] Корица за подвързване от картон 250 гр.кв.м формат А3
брой

[КМ-Пдв-18] Корица за подвързване от картон 250 гр.кв.м формат А3, 
марка LAMINEX, модел: А3, 250 гр картон

брой

122 [КМ-Пдв-2] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 бр в пакет /, 
от 200 до 230 микрона вкл.

опаковка

[КМ-Пдв-2] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер 
A4.   предлагат се  в 4 цвята, 25 бр в пакет, от 200 до 230 микрона вкл.,  
марка LAMINEX, модел:А4,  PVC от 200 до 230 микрона вкл.

опаковка

123 [КМ-Пдв-3] Корици за подвързване: цветни, от картон, размер A4, 250 
гр /кв.м., мин. 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/ опаковка

[КМ-Пдв-3] Корици за подвързване: цветни, от картон, размер A4, 250 
гр /кв.м., 4 цвята, /25 бр. пакет/, марка LAMINEX, модел: A4, 250 гр , 
картон

опаковка
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124 [КМ-Пдв-4] Корици за термоподвързване 1,5 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 броя в пакет опаковка

[КМ-Пдв-4] Корици за термоподвързване 1,5 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет, марка 
MAPI, модел: 1,5 мм

опаковка

125 [КМ-Пдв-5] Корици за термоподвързване 3 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 броя в пакет опаковка

[КМ-Пдв-5] Корици за термоподвързване 3 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет, марка 
MAPI, модел:  3 мм

опаковка

126 [КМ-Пдв-6] Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин 20 броя в пакет опаковка

[КМ-Пдв-6] Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет, марка 
MAPI, модел: 6 мм

опаковка

127 [КМ-Пдв-6.1] Корици за термоподвързване 30 мм (280 до 300 листа) 
от прозрачна лицева част и бял или цветен гръб, мин. 20 броя в пакет опаковка

[КМ-Пдв-6.1] Корици за термоподвързване 30 мм ( 300 листа) от 
прозрачна лицева част и бял  гръб,  20 броя в пакет, марка MAPI, модел:  
30 мм

опаковка

128 [КМ-Пдв-7] Лайсна/Шина за ръчно подвързване  от 4 до 6 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка
[КМ-Пдв-7] Лайсна/Шина за ръчно подвързване   6 мм., 50 бр в 
опаковка, марка MAPI, модел:  6 мм 

опаковка

129 [КМ-Пдв-8] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка
[КМ-Пдв-8] Лайсна/Шина за ръчно подвързване  8 мм., 50 бр в 
опаковка,  марка MAPI, модел:  8 мм

опаковка

130 [КМ-Пдв-9] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм. 50 бр 
в опаковка

опаковка
[КМ-Пдв-9] Лайсна/Шина за ръчно подвързване 12 мм. 50 бр в 
опаковка, марка MAPI, модел:12 мм

опаковка

131 [КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 от мин. 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка
[КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 80 микрона 100 бр в опаковка, 
марка LAMINEX, модел: А4, 80 микрона

опаковка

132 [КМ-Фл-10] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 - 
бяло, 50 листа в опаковка

опаковка
[КМ-Фл-10] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 - бяло, 
50 листа в опаковка, марка FASSON, модел: СЗЛ А3-бяло

опаковка

133 [КМ-Фл-11] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A4 -
прозрачно, 50 листа в опаковка опаковка

[КМ-Фл-11] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A4 -
прозрачно, 50 листа в опаковка, марка FASSON, модел: СЗЛ , A4 -
прозрачно,

опаковка

134 [КМ-Фл-12] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 -
прозрачно, 50 листа в опаковка опаковка

[КМ-Фл-12] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 -
прозрачно, 50 листа в опаковка, марка FASSON, модел: СЗЛ, A3 -
прозрачно

опаковка

135 [КМ-Фл-13] Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, бяло, 50 
листа в опаковка

опаковка
[КМ-Фл-13] Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, бяло, 50 
листа в опаковка, марка FASSON, модел: СЗЛ , А4, бяло

опаковка

136 [КМ-Фл-2] Фолио за ламиниране А 5 от 80 мин. 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка
[КМ-Фл-2] Фолио за ламиниране А 5 80 микрона 100 бр в опаковка, 
марка LAMINEX, модел: А5, 80 микрона

опаковка

137 [КМ-Фл-3] Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка
[КМ-Фл-3] Фолио за ламиниране 69/95 80 микрона 100 бр в опаковка, 
марка LAMINEX, модел: 69/95, 80 микрона

опаковка

138 [КМ-Фл-4] Фолио за ламиниране А3 от мин. 80 микрона 25 бр. в 
опаковка

опаковка
[КМ-Фл-4] Фолио за ламиниране А3 80 микрона 25 бр. в опаковка, 
марка LAMINEX, модел: А3, 80 микрона

опаковка

139 [КМ-Фл-7] Фолио за ламиниране А4, 125 микрона, 100 броя в пакет 
(пакет)

опаковка
[КМ-Фл-7] Фолио за ламиниране А4, 125 микрона, 100 броя в пакет, 
марка LAMINEX, модел: А4, 125 микрона

опаковка

140 [КМ-Фл-8] Фолио за ламиниране 106х66 мм., 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка
[КМ-Фл-8] Фолио за ламиниране 106х66 мм., 125 микрона, 100 броя в 
пакет, марка LAMINEX, модел: 106/66, 125 микрона

опаковка

141 [КМ-Фл-89] Фолио за ламиниране А3, 2х 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка
[КМ-Фл-89] Фолио за ламиниране А3, 2х 125 микрона, 100 броя в 
пакет, марка LAMINEX, модел: А3, 2х 125 микрона

опаковка

142 [КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/,  да се предлага в 4 
цвята /син, черен, червен, зелен

брой
[КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/,   предлага се в 4 
цвята /син, черен, червен, зелен, марка AIHAO , модел: тип Corvina

брой

143 [КМ-Пи-06] Химикалка автоматична със сменяем обикновен пълнител, 
син цвят, с тънък връх 0,5-0,7 мм брой

[КМ-Пи-06] Химикалка автоматична със сменяем обикновен пълнител, 
син цвят, с тънък връх 0,5 мм,  марка OFFICE HIT , модел: №157 брой

144 [КМ-Пи-1] Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен
брой

[КМ-Пи-1] Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен, марка AIHAO , 
модел: Aihao AH-412M

брой

145 [КМ-Пи-10] Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм
брой

[КМ-Пи-10] Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм, марка PIANO, модел: 
P1147

брой

146 [КМ-Пи-11] Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с 
капак

брой
[КМ-Пи-11] Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с 
капак, марка LUXOR , модел: Rega

брой

147 [КМ-Пи-11.1] Ролер UNIBALL VISION ELITE FINE UB - 200, 0.8 мм, 
син цвят

брой
[КМ-Пи-11.1] Ролер UNI BALL VISION ELITE FINE UB - 200, 0.8 мм, 
син цвят, марка UNI, модел VISION ELITE FINE UB - 200

брой

148 [КМ-Пи-11.2] Ролер UNI JETSTREAM SXN 217 0.7 мм, син цвят
брой

[КМ-Пи-11.2] Ролер UNI JET STREAM SXN 217 0.7 мм, син цвят, марка 
UNI, модел JET STREAM SXN 217

брой

149 [КМ-Пи-12] Гел-ролер  0,7 мм, капачка с метален клипс, цвят на 
писане: черен и син

брой
[КМ-Пи-12] Гел-ролер  0,7 мм, капачка с метален клипс, цвят на писане: 
черен и син,  марка PENTEL , модел: BL 27

брой

150 [КМ-Пи-13] Гел-ролер  0,7 мм с визуален контрол на количеството 
мастило, метален корпус и метален клипс, връх от стомана с волфрам-
карбидно топче, вентилирана капачка

брой

[КМ-Пи-13] Гел-ролер  0,7 мм с визуален контрол на количеството 
мастило, метален корпус и метален клипс, връх от стомана с волфрам-
карбидно топче, вентилирана капачка, марка PENTEL , модел: K227

брой

151 [КМ-Пи-14] Пълнител за Гел-ролер  0,7мм, капачка с метален клипс, 
цвят на писане:черен и син

брой
[КМ-Пи-14] Пълнител за Гел-ролер  0,7мм, капачка с метален клипс, 
цвят на писане:черен и син, марка PENTEL , модел:  LR7 

брой

152 [КМ-Пи-15] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0,5 мм. Да се предлага в минимум 4 
цвята: черен, червен, син.

брой
[КМ-Пи-15] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0,5 мм. Предлага се в  4 цвята: черен, 
червен, син, зелен, марка HONGBEI, модел: 313

брой

153 [КМ-Пи-16] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0.8 мм. Да се предлага в минимум 4 
цвята: черен, червен, син, бял

брой

[КМ-Пи-16] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0.8 мм. Предлага се  в 4 цвята: черен, 
червен, син, бял,  марка HONGBEI, модел: 318

брой

154 [КМ-Пи-17] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - от 2 - 3 мм. Да се предлага в 
минимум 4 цвята: черен, син, червен, бял

брой

[КМ-Пи-17] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - 3 мм. Предлага се в  5 цвята: черен, 
син, червен, бял и зелен,  марка YUAN YUAN , модел: YY-218

брой
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155 [КМ-Пи-18] Маркер за флипчарт -  /комплект/ 4 бр.
опаковка

[КМ-Пи-18] Маркер за флипчарт -  /комплект/ 4 бр., марка  XCG, модел: 
флипчарт -  105-4 бр

опаковка

156 [КМ-Пи-19] Маркери за флипчарт, перманентен единичен - да се 
предлага в различни цветове черен, син, зелен, червен брой

[КМ-Пи-19] Маркери за флипчарт, перманентен единичен - предлага се  
в различни цветове черен, син, зелен, червен, марка  XSZ , модел: 
флипчарт

брой

157 [КМ-Пи-2] Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен
брой

[КМ-Пи-2] Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен, марка 
CENTROPEN , модел: Ergo 4621

брой

158 [КМ-Пи-20] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина мин. 3 
мм флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец брой

[КМ-Пи-20] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина 5 мм 
флоуресцентен - комплект съдържащ  4 цвята, със скосен писец, марка 
DU HU , модел DH-700 - 4C

брой

159 [КМ-Пи-21] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина от мин. 
3 мм  - единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен писец, да се 
предлага в минимум 5 цвята

брой
[КМ-Пи-21] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина от 5 мм  - 
единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен писец,  предлага се  в 5 
цвята, марка DU HU , модел DH-700 

брой

160 [КМ-Пи-22] Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя  с гъба
опаковка

[КМ-Пи-22] Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя  с гъба, марка XCG, 
модел: XCG105 4 броя  с гъба

опаковка

161 [КМ-Пи-23] Маркер бял покривен объл връх
брой

[КМ-Пи-23] Маркер бял покривен объл връх,  марка KOH-I-NOOR , 
модел: 3313

брой

162 [КМ-Пи-24] Молив: автоматичен  /0,5 мм
брой

[КМ-Пи-24] Молив: автоматичен  /0,5 мм, марка AIHAO , модел:  АН - 
904 0,5 мм

брой

163 [КМ-Пи-25] Молив: автоматичен  /0,7 мм
брой

[КМ-Пи-25] Молив: автоматичен  /0,7 мм, марка AIHAO, модел: АН - 
904 0,7 мм

брой

164 [КМ-Пи-26] Молив обикновен HB с гумичка
брой

[КМ-Пи-26] Молив обикновен HB с гумичка, марка CLASSIC-LAPIS, 
модел: HB с гума 

брой

165 [КМ-Пи-27] Молив обикновен 2B брой [КМ-Пи-27] Молив обикновен 2B, марка CASBER , модел: 818 брой
166 [КМ-Пи-28] Молив обикновен H6 брой [КМ-Пи-28] Молив обикновен H6,  марка NATARAJ , модел: 22009 брой
167 [КМ-Пи-29] Молив - двуцветен син/червен за стъкло

брой
[КМ-Пи-29] Молив - двуцветен син/червен за стъкло, марка  KOH-I-
NOOR, модел: 3423

брой

168 [КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен
брой

[КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен, 
марка CENTROPEN , модел: OHP 2636 F

брой

169 [КМ-Пи-30] Молив едноцветен - жълт за стъкло
брой

[КМ-Пи-30] Молив едноцветен - жълт за стъкло, марка KOH-I-NOOR , 
модел: 3260/4

брой

170 [КМ-Пи-30.1] Молив едноцветен - бял за стъкло  (брой)
брой

[КМ-Пи-30.1] Молив едноцветен - бял за стъкло  (брой), марка KOH-I-
NOOR , модел: 3260/6

брой

171 [КМ-Пи-31] Молив едноцветен - черен за стъкло
брой

[КМ-Пи-31] Молив едноцветен - черен за стъкло, марка KOH-I-NOOR , 
модел: 3260/5

брой

172 [КМ-Пи-32] Молив чернографитен HB. с грип зона, триъгълна форма
брой

[КМ-Пи-32] Молив чернографитен HB. с грип зона, триъгълна форма, 
марка Vneeds Senior, модел: НВ без гума грип

брой

173 [КМ-Пи-33] Моливи - 6 цвята, големи, в кутия
опаковка

[КМ-Пи-33] Моливи - 6 цвята, големи, в кутия, марка SPIRIT, модел 
405536

опаковка

174 [КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 
25 мл

брой
[КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; 30 мл, 
марка HORSE , модел: 30 мл

брой

175 [КМ-Пи-35] Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен
брой

[КМ-Пи-35] Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен, марка 
PARKER , модел: Z13

брой

176 [КМ-Пи-36] Тампон: за печат,  предназначен за стандартни печати 
мин. 70х100 мм

брой
[КМ-Пи-36] Тампон: за печат,  предназначен за стандартни печати  
70х100 мм, марка HORSE , модел: №2

брой

177 [КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40
брой

[КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40, марка COLOP, 
модел: Е/R40

брой

178 [КМ-Тмп-7] Тампон №Е/10, 10x27 мм, синьо
брой

[КМ-Тмп-7] Тампон №Е/10, 10x27 мм, синьо, марка COLOP, модел: 
№Е/10

брой

179 [КМ-Тмп-7.1] Тампон за правоъгълен щемпел Printer 20, 14x38 мм.
брой

[КМ-Тмп-7.1] Тампон за правоъгълен щемпел Printer 20, 14x38 мм., 
марка COLOP, модел: №Е/20

брой

180 [КМ-Тмп-7.2] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 30, 
18x47 мм

брой
[КМ-Тмп-7.2] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 30, 18x47 
мм, марка COLOP, модел: №Е/30

брой

181 [КМ-Тмп-7.3] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40, 
23x59 мм

брой
[КМ-Тмп-7.3] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40, 23x59 
мм, марка COLOP, модел: №Е/40

брой

182 [КМ-Тмп-7.4] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50, 
30x69 мм

брой
[КМ-Тмп-7.4] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50, 30x69 
мм, марка COLOP, модел: №Е/50/1

брой

183 [КМ-Тмп-7.5] Тампон правоъгълен Е 53, за автоматични печати 38 x 
48 mm

брой
[КМ-Тмп-7.5] Тампон правоъгълен Е 53, за автоматични печати 38 x 48 
mm, марка COLOP, модел: №Е/53

брой

184 [КМ-Тмп-7.6] Тампон за правоъгълен печат №Е/60, 37x76 мм
брой

[КМ-Тмп-7.6] Тампон за правоъгълен печат №Е/60, 37x76 мм, марка 
COLOP, модел: №Е/60

брой

185 [КМ-Тмп-7.7] Тампон за правоъгълен печат №6/4913, 58x22 мм
брой

[КМ-Тмп-7.7] Тампон за правоъгълен печат №6/4913, 58x22 мм, марка 
TRODAT, модел №6/4913

брой

186 [КМ-Тмп-7.8] Тампон за печат E/2600 COLOP, 37 x 58 мм
брой

[КМ-Тмп-7.8] Тампон за печат E/2600 COLOP, 37 x 58 мм, марка 
COLOP, модел: №Е/2600

брой

187 [КМ-ТМп-10] Тампон за елипсовиден печат, овал 55, 35x55 мм
брой

[КМ-ТМп-10] Тампон за елипсовиден печат, овал 55, 35x55 мм, марка 
COLOP, модел E/Oval 55

брой

188 [КМ-ТМп-10.1] Тампон за елипсовиден печат, овал 44, 28x44 мм
брой

[КМ-ТМп-10.1] Тампон за елипсовиден печат, овал 44, 28x44 мм, марка 
COLOP, модел E/Oval 44

брой

189 [КМ-ТМп-10.2] Тампон  6/53 за  печат  Trodat 5203, 49x28 мм
брой

[КМ-ТМп-10.2] Тампон  6/53 за  печат  Trodat 5203, 49x28 мм, марка 
TRODAT, модел 6/53

брой

190 [КМ-ТМп-10.3] Тампон  6/57 за  печат  Trodat 5207, 60x40 мм
брой

[КМ-ТМп-10.3] Тампон  6/57 за  печат  Trodat 5207, 60x40 мм, марка 
TRODAT, модел 6/57

брой

191 [КМ-ТМп-10.4] Тампони сухи за метален номератор SIRDAS, 6 
цифров, 45N

брой
[КМ-ТМп-10.4] Тампони сухи за метален номератор SIRDAS, 6 цифров, 
45N, марка SIRDAS , модел: 05100001W

брой
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192 [КМ-ТМп-10.5] Тампон за печат сух, неомастилен за модел печат 
Trodat Professional 5203, 49x28 мм 

брой
[КМ-ТМп-10.5] Тампон за печат сух, неомастилен за модел печат Trodat 
Professional 5203, 49x28 мм,  марка TRODAT, модел:  6/53 сух

брой

193 [КМ-ТМп-10.6] Автоматичен метален номератор, 6 цифри
брой

[КМ-ТМп-10.6] Автоматичен метален номератор, 6 цифри, марка 
GENMES, модел 206-M

брой

194 [КМ-Пи-40] Мастилена лента за пишеща машина 13 мм
брой

[КМ-Пи-40] Мастилена лента за пишеща машина 13 мм, марка 
FULLMARK , модел: N001/4bk2s

брой

195 [КМ-Пи-41] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на 
мастилото син и черен - метално тяло брой

[КМ-Пи-41] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - метално тяло, марка INSTA FLOW , модел:  G5 тип  
"Parker" метал

брой

196 [КМ-Пи42] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - пластмасово тяло брой

[КМ-Пи42] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - пластмасово тяло,  марка AIHAO , модел: G5 тип  "Parker" 
пластмаса

брой

197 [КМ-Пи-43] Пълнител за химикалка  - обикновен син цвят
брой

[КМ-Пи-43] Пълнител за химикалка  - обикновен син цвят, марка 
AIHAO , модел: обикновен 

брой

198 [КМ-Пи-44] Пълнител за химикалка - дебел син цвят
брой

[КМ-Пи-44] Пълнител за химикалка - дебел син цвят, марка AIHAO , 
модел: дебел

брой

199 [КМ-Пи-45] Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на 
мастилото син и черен

брой
[КМ-Пи-45] Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на 
мастилото син и черен, марка SCHNEIDER, модел: 6603 и 6601

брой

200 [КМ-Пи-46] Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -да се 
предлага син и черен цвят

брой
[КМ-Пи-46] Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -предлага  
се син и черен цвят, марка PELIKAN , модел: 4001

брой

201 [КМ-Пи-47] Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост B/HB, 
цвят черен, мин. 10 броя в кутийка

опаковка 
[КМ-Пи-47] Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост B/HB, 
цвят черен,  12 броя в кутийка, марка HIN, модел: 0,5, B/HB

опаковка 

202 [КМ-Пи-48] Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост B/HB, 
цвят черен, мин. 10 броя в кутийка

опаковка 
[КМ-Пи-48] Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост B/HB, 
цвят черен, 12 броя в кутийка, марка HIN, модел: 0,7, B/HB

опаковка 

203 [КМ-Пи-49] Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; 
изработени от естествен каучук брой

[КМ-Пи-49] Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; 
изработени от естествен каучук, марка KOH-I-NOOR , модел: 6541/60 брой

204 [КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, 
изтриване на цветни и чернографитни моливи. Материал - винил, да не 
зацапва и не поврежда хартията

брой
[КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, изтриване 
на цветни и чернографитни моливи. Материал - винил,  не зацапва и не 
поврежда хартията, марка MILAN, модел: nata 648

брой

205 [КМ-Пи-57] Коректор писалка с метален писец - мин. 8 мл.
брой

[КМ-Пи-57] Коректор писалка с метален писец -  8 мл., марка SPREE, 
модел: 88588

брой

206 [КМ-Пи-60] Химикалка с вентилираща капачка, клипс в цвета на 
мастилото. Капачка с клипс и гумен грип на тялото на химикалката. 
Линията на писане да е 0,7 мм. Несменяем пълнител. Цвят на 
мастилото - син

брой

[КМ-Пи-60] Химикалка с вентилираща капачка, клипс в цвета на 
мастилото. Капачка с клипс и гумен грип на тялото на химикалката. 
Линията на писане  е 0,7 мм. Несменяем пълнител. Цвят на мастилото - 
син, марка MARVY UCHIDA, модел B7 грип

брой

207 [КМ-Пи61] Автоматичен молив 1 мм.
брой

[КМ-Пи61] Автоматичен молив 1 мм., марка ROTRING , модел: Tikky 1 
мм

брой

208 [КМ-Пи-61] Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща се 
поставка. Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син. брой

[КМ-Пи-61] Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща се 
поставка. Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син., марка AIHAO , 
модел: 329

брой

209 [КМ-Пи62] Графити за автоматични моливи: 1 мм. твърдост B/HВ, 
цвят черен, мин.10 бр.- в кутия

опаковка
[КМ-Пи62] Графити за автоматични моливи: 1 мм. твърдост B/HВ, цвят 
черен, 12 бр.- в кутия, марка ROTRING , модел: 1 мм, B/HВ

опаковка

210 [КМ-Пи-8] Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален бутон, 
възможност за смяна на пълнител

брой
[КМ-Пи-8] Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален бутон, 
възможност за смяна на пълнител, марка AIHAO , модел: EL 77 

брой

211 [КМ-Пи-9] Пълнител за  химикалка, автоматична, стоманен клипс и 
метален бутон 

брой
[КМ-Пи-9] Пълнител за  химикалка, автоматична, стоманен клипс и 
метален бутон, марка AIHAO , модел: пълнител с дебел връх

брой

212 [КМ-ПИ-к-1] Коректор на ацетонова основа течен, комплект с 
разредител /20ml +20ml/ (+/-10%)

комплект
[КМ-ПИ-к-1] Коректор на ацетонова основа течен, комплект с 
разредител /20ml +20ml/, марка RETYPE , модел: комплект 

комплект

213 [КМ-ПИ-к-2] Коректор на водна основа течен 20 ml.
брой

[КМ-ПИ-к-2] Коректор на водна основа течен 20 ml., марка AQUA, 
модел: воден

брой

214 [КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина min.8 м
брой

[КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: 5 мм , дължина 16 м, марка 
EIBO, модел  WB-881A

брой

215 [КМ-клпб-1] Блок за флипчарт, ш. 60-70/дължина 85-100, бял 100 
листа в опаковка

опаковка
[КМ-клпб-1] Блок за флипчарт, ш. 60/дължина 90, бял 100 листа в 
опаковка, марка SPREE, модел: 190981

опаковка

216 [КМ-клпб-2] Блок за флипчарт, ш. 60-70 см/д:85-100 см; редове/каре, 
20 листа в блока

брой
[КМ-клпб-2] Блок за флипчарт, ш. 60 см/д: 90 см; редове/каре, 20 листа 
в блока, марка SPREE, модел: 190991/19099

брой

217 [КМ-клпб-2.1] Флипчарт-магнитен с размери 70x100 см с регулиране 
на височина, на триножник брой

[КМ-клпб-2.1] Флипчарт-магнитен с размери 70x100 см с регулиране на 
височина, на триножник , марка BI-OFFICE, модел: магнитен 70/100 брой

218 [КМ - Тбс -1] Табло корково за съобщения, ш.60, д. 90 см. +/-10%
брой

[КМ - Тбс -1] Табло корково за съобщения, ш.60, д. 90 см., марка  BI-
OFFICE, модел: 60 см х 90 см корк

брой

219 [КМ- Тркл-6] Трикольорна лента 6 см. на метър
брой

[КМ- Тркл-6] Трикольорна лента с ширина 6 см., и дължина един  
метър, марка POLYBROD, модел: 6 см

брой

220 [КМ-Бд-2] Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента
брой

[КМ-Бд-2] Баджове: хоризонт. 90/55 мм  с лента, марка MAPI, модел: 
90/55 лента

брой

221 [КМ-Бд-3] Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с метален 
механизъм за захващане на листа, капацитет до 100 л. брой

[КМ-Бд-3] Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с метален 
механизъм за захващане на листа, капацитет до 100 л., марка OFFICE 
HIT, модел:  А 99000

брой

222 [КМ-Бд-3.1] Клипборд с капак, PVC, A4, с метален механизъм за 
закачване на листата, капацитет 100 листа брой

[КМ-Бд-3.1] Клипборд с капак, PVC, A4, с метален механизъм за 
закачване на листата, капацитет 100 листа, марка OFFICE HIT, модел:  А 
99001

брой

223 [КМ-БД-7] Бяла дъска с размери 60 см.х 90 см /+/-10 см./
брой

[КМ-БД-7] Бяла дъска с размери 60 см.х 90 см , марка  BI-OFFICE, 
модел: 60смх90 см бяла

брой

224 [КМ-Бд-8] Бяла дъска с размери 90 см.х 120 см /+/-10 см./
брой

[КМ-Бд-8] Бяла дъска с размери 90 см.х 120 см, марка  BI-OFFICE, 
модел: 90смх120 см бяла

брой



# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, в т.ч. 
марка, модел, вид и т.н.

Мярка

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните 
администрации“

225 [КМ-Бдж-3] Ролетка за бадж Кръгла, тип йо-йо
брой

[КМ-Бдж-3] Ролетка за бадж Кръгла, тип йо-йо, марка MAPI, модел: 
Кръгла, тип йо-йо

брой

226 [КМ-Вз-1] Визитник за мин. 160 бр. визитки,  (+/-10%)  изработен от 
PP материал, малък формат

брой
[КМ-Вз-1] Визитник за 160 бр. визитки, изработен от PP материал, 
малък формат, марка YIJIAN, модел: Business

брой

227 [КМ-Вз-2.] Визитник за мин. 320 бр. визитки  (+/-10%),  изработен от 
PP материал/полипропилен/, малък формат брой

[КМ-Вз-2.] Визитник за 300 бр. визитки,  изработен от PP 
материал/полипропилен/, малък формат, марка YIJIAN, модел: Business брой

228 [КМ-Вз-3] Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. визитки,  (+/-10%) , 
изработен от PP с възможност за добавяне на допълнителни джобове брой

[КМ-Вз-3] Визитник формат А 4 за 500 бр. визитки, изработен от PP с 
възможност за добавяне на допълнителни джобове, марка YIJIAN, 
модел: Business А4 ринг

брой

229 [КМ-Вз-3.1] Джобове за визитник А4 брой [КМ-Вз-3.1] Джобове за визитник А4,  марка DONAU, модел:  00351-А брой

230 [КМ-Вс-1] Червен восък опаковка от 0,5 кг
опаковка

[КМ-Вс-1] Червен восък опаковка от 0,5 кг, марка  PELIKAN, модел: 
Letter 40/10

опаковка

231 [КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм
брой

[КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм, марка SHINY, модел:  R-532D
брой

232 [КМ-Дав2] Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и 
размер на възложителя

брой
[КМ-Дав2] Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и 
размер на възложителя,  марка TOP O , модел: по образец

брой

233 [КМ-Ин-1] Индиго за машинно писане, А4, мин. 50листа в опаковка
 опаковка

[КМ-Ин-1] Индиго за машинно писане, А4,  50листа в опаковка, марка 
3А, модел: 775

 опаковка

234 [КМ-Кд-1] Коркова дъска 40х60 см
брой

[КМ-Кд-1] Коркова дъска 40х60 см, марка BI-OFFICE, модел: корк 
40х60

брой

235 [КМ-КМ-кб10] Кошче за боклук пластмасово 10-12 литра
брой

[КМ-КМ-кб10] Кошче за боклук пластмасово 11 литра, марка ARK, 
модел: 1050

брой

236 [КМ-Ко-1.] Канап за опаковане - дължина мин. 80 м.
брой

[КМ-Ко-1.] Канап за опаковане - дължина  80 м., марка TPK LAKOV, 
модел: 80 м, книжен

брой

237 [КМ-Ко-2] Канап за опаковане - дължина мин. 30 м.
брой

[КМ-Ко-2] Канап за опаковане - дължина 30 м., марка TPK LAKOV, 
модел: 30 м, книжен

брой

238 [КМ-Мдл-1] Моделин, опаковка от 1 кг.
 опаковка

[КМ-Мдл-1] Моделин, опаковка от 1 кг., марка DAS, модел: DAS 
387500

 опаковка

239 [КМ-Мдл-1.1] Пластилин, комплект 10 цвята
 опаковка

[КМ-Мдл-1.1] Пластилин, комплект 10 цвята, марка SPIRIT, модел 
403141

 опаковка

240 [КМ-Мсл-1] Масло за шредер,тип cross cut  min 125 ml в туба
брой

[КМ-Мсл-1] Масло за шредер,тип cross cut  125 ml в туба, марка 
ПРИСТА, модел МХЛ -32

брой

241 [КМ-Рзн-4] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис 
техника, мин. 100 бр. в кутия

 опаковка
[КМ-Рзн-4] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис 
техника, 100 бр. в кутия, марка K®, модел cleaning wipes

 опаковка

242 [КМ-Рзн-5] Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - компютри и периферна техника, 400 
мл.

брой
[КМ-Рзн-5] Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - компютри и периферна техника, 400 мл., 
марка VAKOSS, модел СК-614

брой

243 [КМ-Рзн-6] Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства брой

[КМ-Рзн-6] Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства, марка AF, 
модел: PCL100

брой

244 [КМ-Рзн-7] Мека универсална почистваща кърпа за многократна 
употреба с размер 320х340 мм по 10 бр в опаковка  опаковка

[КМ-Рзн-7] Мека универсална почистваща кърпа за многократна 
употреба с размер 320х340 мм по 10 бр в опаковка, марка AF , модел: 
SCH025-10

 опаковка

245 [КМ-Рзн-8] Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и 
периферни устройства, мин. 250 мл

брой
[КМ-Рзн-8] Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и 
периферни устройства,  250 мл, марка CCM, модел  screen cleaner

брой

246 [КМ-Рзн-9] Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа. 
Подходящ за почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC брой

[КМ-Рзн-9] Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа. Подходящ 
за почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC, марка ESPERANZA , модел 
ES 112

брой

247 [КМ-Рлт-1] Ролетка 5м брой [КМ-Рлт-1] Ролетка 5м, марка TOP MASTER, модел: 5 метра брой
248 [КМ-Рлт-12] Ролетка метална 20 м. брой [КМ-Рлт-12] Ролетка метална 20 м., марка TROY, модел: 20 м метал брой

249 [КМ-Рлт-13] Ролетка метална 30 м. брой [КМ-Рлт-13] Ролетка метална 30 м., марка TROY, модел: 30 м метал брой

250 [КМ-Рлт-14] Ролетка метална 50 м. брой [КМ-Рлт-14] Ролетка метална 50 м., марка TROY, модел: 50 м метал брой

251 [КМ-Ро-11] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка  
термо хартия  опаковка

[КМ-Ро-11] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка  
термо хартия, марка БОСТО , модел: 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка  
термо 

 опаковка

252 [КМ-Тбл. -2] Табло корково за съобщения ш. 90 см, д. 120 см (+/-10%)
брой

[КМ-Тбл. -2] Табло корково за съобщения ш. 90 см, д. 120 см, марка  BI-
OFFICE, модел: 90 см х 120 см корк

брой

253 [КМ-Тркл-1] Трикольорна лента 10 см, на метър
брой

[КМ-Тркл-1] Трикольорна лента ширина 10 см, дължина един метър,  
марка POLYBROD, модел: 10 см

брой

254 [КМ-ТРКл-3] Трикольорна лента - 3см., на метър
брой

[КМ-ТРКл-3] Трикольорна лента ширина 3см., дължина един метър, 
марка POLYBROD, модел: 3 см

брой

255 [КМ-Ро-1] Ролки за касов апарат,  р-р 28+28 мм x 19 m, 20 бр в 
опаковка, термо хартия  опаковка

[КМ-Ро-1] Ролки за касов апарат,  р-р 28+28 мм x 19 m, 20 бр в 
опаковка, термо хартия, марка БОСТО , модел: 28+28 мм x 19 m, 20 бр 
в опаковка, термо 

 опаковка

256 [КМ-Ро-10] Ролки за касов апарат от р-р79 мм/ 80мм 12 бр. в опаковка  
термо хартия  опаковка

[КМ-Ро-10] Ролки за касов апарат от р-р 79 мм/ 80мм 12 бр. в опаковка  
термо хартия, марка БОСТО , модел: 79 мм/ 80мм 12 бр. в опаковка  
термо

 опаковка

257 [КМ-РО-12] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48 12 бр. в опаковка 
термо хартия  опаковка

[КМ-РО-12] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48 12 бр. в опаковка 
термо хартия, марка БОСТО , модел: 57мм/ф 48 12 бр. в опаковка термо  опаковка

258 [КМ-Ро-2] Ролки за касов апарат,  р-р 35+20мм/48 12 бр в опаковка, 
термо хартия  опаковка

[КМ-Ро-2] Ролки за касов апарат,  р-р 35+20мм/48 12 бр в опаковка, 
термо хартия, марка БОСТО , модел: 35+20мм/48 12 бр в опаковка, 
термо 

 опаковка



# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, в т.ч. 
марка, модел, вид и т.н.

Мярка

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните 
администрации“

259 [КМ-Ро-3] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
офсетова хартия  опаковка

[КМ-Ро-3] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
офсетова хартия, марка БОСТО , модел: 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
офсетова

 опаковка

260 [КМ-Ро-4] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
термо хартия  опаковка

[КМ-Ро-4] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
термо хартия, марка БОСТО , модел: 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
термо

 опаковка

261 [КМ-Ро-5] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия  опаковка

[КМ-Ро-5] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия, марка БОСТО , модел: 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка 
химизирана 

 опаковка

262 [КМ-РО-6] Ролки за касов апарат, р-р57мм/ 40мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия  опаковка

[КМ-РО-6] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 40мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия, марка БОСТО , модел: 57мм/ 40мм 12 бр в опаковка  
химизирана

 опаковка

263 [КМ-Ро-7] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 40мм 12 бр в опаковка 
термо хартия  опаковка

[КМ-Ро-7] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 40мм 12 бр в опаковка 
термо хартия, марка БОСТО , модел: 57мм/ 40мм 12 бр в опаковка 
термо

 опаковка

264 [КМ-Ро-9] Ролки за касов апаратот  р-р 75мм/ 15мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия  опаковка

[КМ-Ро-9] Ролки за касов апаратот  р-р 75мм/ 15мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия, марка БОСТО , модел: 75мм/ 15мм 12 бр в опаковка  
химизирана

 опаковка

265 [КМ - СД -11] Дискети 3,5 инч. 1,44 мб. 10 бр. в кутия
 опаковка

[КМ - СД -11] Дискети 3,5 инч. 1,44 мб. 10 бр. в кутия, марка MEDIA 
RANGE, модел:  3,5"

 опаковка

266 [КМ- ПС-12] Кутия за 60 бр. CD плъзгащ механизъм, да се предлага в 
сив и син цвят

брой
[КМ- ПС-12] Кутия за 60 бр. CD плъзгащ механизъм,  предлага се  в сив 
и син цвят, марка: ONE  TOUCH, модел: 2853

брой

267 [КМІПС-Дск-1] Почистваща дискета
брой

[КМІПС-Дск-1] Почистваща дискета, марка MEDIA RANGE, модел: 
3,5" почистваща

брой

268 [КМ-ПС-1] Клавиатура  PS2
брой

[КМ-ПС-1] Клавиатура  PS2, марка TITANUM, модел: standart 101  PS2
брой

269 [КМ-ПС-11] BluRay диск BD-RE 25GB 25 GB (single-layer)
брой

[КМ-ПС-11] BluRay диск BD-RE 25GB 25 GB (single-layer), марка 
MEDIA RANGE, модел: MR 501

брой

270 [КМ-ПС-12] BluRay диск BD-RE 50GB 50 GB (dual-layer)
брой

[КМ-ПС-12] BluRay диск BD-RE 50GB 50 GB (dual-layer), марка MEDIA 
RANGE, модел: MR 509

брой

271 [КМ-ПС-15] Флаш памет 4 GB USB 3.0
брой

[КМ-ПС-15] Флаш памет 4 GB USB 3.0, марка MEDIA RANGE, модел: 
MR924

брой

272 [КМ-ПС-2] Клавиатура USB, дължина на кабела мин. 1,5 м.
брой

[КМ-ПС-2] Клавиатура USB, дължина на кабела 1,5 м., марка 
TITANUM, модел: standart 101 USB

брой

273 [КМ-ПС3] Оптична мишка с два бутона и скрол PS2
брой

[КМ-ПС3] Оптична мишка с два бутона и скрол PS2, марка TITANUM, 
модел: raptor PS2

брой

274 [КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на 
кабела мин. 1,5 м.

брой
[КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на 
кабела 1,5 м., марка TITANUM, модел: raptor USB

брой

275 [КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0
брой

[КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0,  марка MEDIA RANGE, модел: 
MR914

брой

276 [КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0
брой

[КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0, марка MEDIA RANGE, модел: 
MR915

брой

277 [КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0
брой

[КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0, марка MEDIA RANGE, модел: 
MR916

брой

278 [КМ-ПС-8] Подложка за мишка брой [КМ-ПС-8] Подложка за мишка, марка ESPERANZA, модел: textile брой
279 [КМ-Пс-Ку-св] Кутия за 60 бр. CD заключващ механизъм

брой
[КМ-Пс-Ку-св] Кутия за 60 бр. CD заключващ механизъм, марка HAN , 
модел:  00617-А

брой

280 [КМ-Рз -3] Разклонител с автоматичен предпазител мин. 5 гнезда, мин. 
5 метра кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/ брой

[КМ-Рз -3] Разклонител с автоматичен предпазител 6 гнезда, 5 метра 
кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/, марка MEDIA 
RANGE, модел: TL 141

брой

281 [КМ-Рз-1] Разклонител  с мин. 4 гнезда,  мин.3 м. захранващ кабел и 
среден извод за заземяване по БДС или еквивалентен стандарт

брой
[КМ-Рз-1] Разклонител  с 4 гнезда,  3 м. захранващ кабел и среден извод 
за заземяване по БДС, марка TITANUM, модел: TL120

брой

282 [КМ-Рз-2] Разклонител  с 5 гнезда,  мин.5 м. захранващ кабел,On/Off 
бутон

брой
[КМ-Рз-2] Разклонител  с 6 гнезда,  5 м. захранващ кабел,On/Off бутон, 
марка MEDIA RANGE, модел: TL 142

брой

283 [КМ-СД-1] Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x макс. скорост  
50 бр. в шпиндел

шпиндел
[КМ-СД-1] Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x  скорост  50 бр. 
в шпиндел,  марка RIDATA, модел:  CD 700 MB шпиндел 50

шпиндел

284 [КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD
брой

[КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD, марка 
MEDIA RANGE, модел: BOX86-2

брой

285 [КМ-СД-11] Дискове за директен печат CD-R ,  оп.50
 опаковка

[КМ-СД-11] Дискове за директен печат CD-R ,  оп.50, марка RIDATA, 
модел: CD-R за директен печат опаковка  50

 опаковка

286 [КМ-Сд-12] Диск за многократно почистване на СД устройство
брой

[КМ-Сд-12] Диск за многократно почистване на СД устройство, марка 
MEDIA RANGE, модел: CD за многократно почистване

брой

287 [КМ-СД-13] Дискове за директен  печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50,  min. 
24x,

 опаковка
[КМ-СД-13] Дискове за директен  печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50,  24x, 
марка RIDATA, модел: DVD-R за директен  печат опаковка 50

 опаковка

288 [КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел
шпиндел

[КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел, 
марка MEDIA RANGE, модел: DVD-R/+R шпиндел 25

шпиндел

289 [КМ-СД3] Дискове CD-RW, 24х максимална скорост, 700MB, с 
пластм. кутия

брой
[КМ-СД3] Дискове CD-RW, 24х  скорост, 700MB, с пластм. Кутия, 
марка MEDIA RANGE, модел:  CD-RW в кутия

брой

290 [КМ-СД-4] Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с пластм. кутия брой

[КМ-СД-4] Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с пластм. Кутия, марка MEDIA RANGE, 
модел: MR465/7

брой

291 [КМ-СД-5] Дискове DVD-RW 4.7 GB (120 мин.) 52 макс.скорост, 25 
бр. в шпиндел

шпиндел
[КМ-СД-5] Дискове DVD-RW 4.7 GB (120 мин.) 52 скорост, 25 бр. в 
шпиндел, марка MEDIA RANGE, модел: MR452

шпиндел

292 [КМ-СД-7] Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска брой [КМ-СД-7] Калъф за  24 диска, марка MEDIA RANGE, модел: BOX50 брой
293 [КМ-СД-8] Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска брой [КМ-СД-8] Калъф за  96 диска, марка MEDIA RANGE, модел: BOX55 брой
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294 [КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD
брой

[КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD, марка MEDIA RANGE, 
модел: BOX86

брой

295 [КМ-СЗЛ-21] Самозалепващи се листа формат А4. Самозалепващи 
листа /бели или сиви/ с възможност за печат през лазарни и мастилено 
струйни принтери. Водо и влаго устойчиви. 20 броя в опаковка.

 опаковка

[КМ-СЗЛ-21] Самозалепващи се листа формат А4. Самозалепващи 
листа / сиви/ с възможност за печат през лазарни и мастилено струйни 
принтери. Водо и влаго устойчиви. 20 броя в опаковка.,  марка APLI , 
модел: 10071

 опаковка

296 [КМ-СЗЛХ-1] Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 цвята и 
100 индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: Ш:15-20мм, 
Д: 40-50 мм

 опаковка
[КМ-СЗЛХ-1] Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от 5 цвята и 100 
индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: Ш:15 мм, Д: 50 мм, 
марка XINGLI , модел S1-2

 опаковка

297 [КМ-Сзлх-11] Кубче със самозалепващи листчета: голямо: 75мм 
х125мм (+/-10 мм), мин.80 листчета в опаковка, Да се предлага в 
различни цветове

 опаковка
[КМ-Сзлх-11] Кубче със самозалепващи листчета: голямо: 76мм 
х127мм, 100 листчета в опаковка. Предлага се  в различни цветове, 
марка XINGLI , модел T1-5

 опаковка

298 [КМ-Сзлх-12] Кубче  със самозалепващи листчета: средно: 75мм 
х75мм (+/-10 мм отклонение); Да се предлага в различни цветове. 
мин.80  листчета в опаковка

 опаковка
[КМ-Сзлх-12] Кубче  със самозалепващи листчета: средно: 76мм х76мм; 
Предлага се в различни цветове 100  листчета в опаковка, марка XINGLI 
, модел T1-3

 опаковка

299 [КМ-Сзлх13] Кубче  със самозалепващи листчета: 38х50 мм (+/-10мм 
отклонение). Да се предлага в различни цветове. мин.80  листа в 
блокче

 опаковка
[КМ-Сзлх13] Кубче  със самозалепващи листчета: 40х50 мм. Предлага 
се в различни цветове. 100  листа в блокче, марка XINGLI , модел S1-4  опаковка

300 [КМ-Сзлх-14] Кубче с листчета за бележки, нелепящи, бели, мин. 450 
листа  в блокче, р-ри на блокчето мин. 90х90мм. (+/-10%).  опаковка

[КМ-Сзлх-14] Кубче с листчета за бележки, нелепящи, бели,  450 листа  
в блокче, р-ри на блокчето  90х90мм.,  марка TOP O , модел: 90мм х 
90мм х 450 листа бяло

 опаковка

301 [КМ-Сзлх-15] Кубче листчета за бележки, нелепящи,  мин. 450 листа в 
поне три цвята в куба (+/-10%) размери : мин. 90х90мм  опаковка

[КМ-Сзлх-15] Кубче листчета за бележки, нелепящи,  450 листа в 
четири цвята в куба размери :  90х90мм, марка TOP O , модел: 90мм х 
90мм х 450 листа цветно

 опаковка

302 [КМ-Сзлх-15.1] Самозалепващи листчета с редове, 100x150 мм (+/-10 
мм) 100 л. в опаковка

 опаковка
[КМ-Сзлх-15.1] Самозалепващи листчета с редове, 100x150 мм, 100 л. в 
опаковка, марка INFO NOTES, модел № 5669-01

 опаковка

303 [КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4, 100 
листа в кутия

 опаковка
[КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4, 100 
листа в кутия,  марка FLEKS-KO , модел: 22016

 опаковка

304 [КМ-Сзлх-17] Етикети самозалепващи бели, 16 бр на лист А4, 100 
листа в кутия

 опаковка
[КМ-Сзлх-17] Етикети самозалепващи бели, 16 бр на лист А4, 100 листа 
в кутия, марка FLEKS-KO , модел:  22022

 опаковка

305 [КМ-Сзлх-18] Етикети самозалепващи бели, 40-44 етикета на лист А4 
100 листа в кутия  опаковка

[КМ-Сзлх-18] Етикети самозалепващи бели, 40-44 етикета на лист А4 
100 листа в кутия, марка FLEKS-KO , модел: 22007  опаковка

306 [КМ-Сзлх-19] Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 4, 100 
листа в кутия

 опаковка
[КМ-Сзлх-19] Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 4, 100 
листа в кутия, марка FLEKS-KO , модел: 22036

 опаковка

307 [КМ-СЗЛХ-2] Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери на 
един индекс: Ш.: 20-25мм, Д. 40-50 мм ; мин.100  индекса в опаковка  опаковка

[КМ-СЗЛХ-2] Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери на 
един индекс: Ш.: 20мм, Д. 42 мм ; 125  индекса в опаковка, марка  
STICK N, модел: 82119 индекси стрелка

 опаковка

308 [КМ-Сзлх-20] Eтикети самозалепващи бели 15 етикета на лист А 4, 100 
листа в кутия

 опаковка
[КМ-Сзлх-20] Eтикети самозалепващи бели 15 етикета на лист А 4, 100 
листа в кутия, марка FLEKS-KO , модел: 22017

 опаковка

309 [КМ-СЗЛХ-3] Индекси тесни, прозрачни, за многократно 
залепване,размери на един индекс Ш12 х Д 45 мм, различни цветове, 
мин. 100 броя индекси в опаковка

 опаковка
[КМ-СЗЛХ-3] Индекси тесни, прозрачни, за многократно 
залепване,размери на един индекс Ш12 х Д 45 мм, различни цветове, 
125 броя индекси в опаковка, марка XINGLI , модел 12х45

 опаковка

310 [КМ-СЗЛХ4] Индекси: лепящи, PVC ;  Размери на един индекс: Ш20-
25мм х Д43мм ; мин.45  индекса в опаковка, с показалец "!", "?" , ръка 
за подпис, Sign here

 опаковка
[КМ-СЗЛХ4] Индекси: лепящи, PVC ;  Размери на един индекс: Ш20мм 
х Д43мм ; 50  индекса в опаковка, с показалец "!", "?" , ръка за подпис, 
Sign here, марка POST-IT , модел: 680-31/32/33/

 опаковка

311 [КМ-Прф-1] Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен 
ограничител,   ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка брой

[КМ-Прф-1] Перфоратор: капацитет  60 листа с подвижен ограничител,   
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка, марка DL, модел: 
2760

брой

312 [КМ-Прф-2] Перфоратор малък: капацитет минимум 30 листа с 
подвижен ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка, заключващ механизъм

брой
[КМ-Прф-2] Перфоратор малък: капацитет  30 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка, 
заключващ механизъм, марка YX ,  модел YX 8260 

брой

313 [КМ-Тлбд-1] Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за 
мин. 25 листа, размер на телчетата 24/6, 26/6

брой
[КМ-Тлбд-1] Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за  25 
листа, размер на телчетата 24/6, 26/6, марка DL, модел: 207

брой

314 [КМ-Тлбд-2] Телбод машинка: метален корпус, за 50-70 листа, размер 
на телчетата 23/8, 23/10

брой
[КМ-Тлбд-2] Телбод машинка: метален корпус, за 50 листа, размер на 
телчетата 23/8, 23/10, марка DL, модел: 627

брой

315 [КМ-Тлбд-3] Телбод машинка №10 брой [КМ-Тлбд-3] Телбод машинка №10, марка DL, модел: 9014 брой
316 [КМ-Тлбд-4] Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в кутия

 опаковка
[КМ-Тлбд-4] Телчета за телбод 23/8 мм; 1000 бр в кутия, марка OFFICE 
HIT, модел: 23/8 мм

 опаковка

317 [КМ-Тлбд-5] Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия
 опаковка

[КМ-Тлбд-5] Телчета за телбод 23/10 мм;  1000 бр в кутия, марка DL 
модел: 23/10 мм

 опаковка

318 [КМ-Тлбд-6] Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в кутия
 опаковка

[КМ-Тлбд-6] Телчета за телбод 24/6 мм; 1000 бр в кутия, марка OFFICE 
HIT, модел: 24/6 мм

 опаковка

319 [КМ-Тлбд-7] Телчета за телбод 24/8 мм; мин.1000 бр в кутия
 опаковка

[КМ-Тлбд-7] Телчета за телбод 24/8 мм; 1000 бр в кутия, марка SPREE , 
модел: 24/8 мм

 опаковка

320 [КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10;  мин.1000 бр в кутия
 опаковка

[КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10;  1000 бр в кутия,  марка OFFICE 
HIT, модел: №10

 опаковка

321 [КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение
брой

[КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение, 
марка DL, модел: 228

брой

322 [КМ-Тт-1] Бележник-азбучник формат А4, сто листа, шит, ламиниран, 
с твърди корици

брой
[КМ-Тт-1] Бележник-азбучник формат А4, сто листа, шит, ламиниран, с 
твърди корици,  марка TEKON , модел: А4

брой

323 [КМ-Тт-10] Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове брой

[КМ-Тт-10] Тетрадка протоколна 80 листа, формат А 4, твърди корици, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове, марка ФАВОРИТ, модел 
А4, 80 л., тв.к

брой

324 [КМ-Тт-11] Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки 
корици, 70 гр кв.м

брой
[КМ-Тт-11] Тетрадка, офсет, линирана, 80 листа, формат А4, меки 
корици, 70 гр кв.м, марка  MULTIPRINT , модел: А4, 80 л., м.к

брой
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325 [КМ-Тт-12] Тетрадка протоколна мин.180  листа формат А5, твърди 
кориции, спирала, 70 гр.кв.м. брой

[КМ-Тт-12] Тетрадка протоколна 180  листа формат А5, твърди 
кориции, спирала, 70 гр.кв.м., марка BLACK & WHITE , модел: А5,180 
л., спирала, тв.к

брой

326 [КМ-Тт-13] Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80 
листа, 70 гр кв.м

брой
[КМ-Тт-13] Тетрадка със спирала формат А5, меки корици 80 листа, 70 
гр кв.м, марка  MULTIPRINT , модел:А5, м.к., 80л

брой

327 [КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала за 2020 
г., 2021 г. или 2022 г. 

брой
[КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала за 2020 
г., 2021 г.,  марка AKTIV KOMERS, модел: Рила

брой

328 [КМ-ТТ-15] Тетрадка офсет линирана, мин. 90 листа, формат А4, 
твърди корици, спирала, 70 гр.кв.м. брой

[КМ-ТТ-15] Тетрадка офсет линирана,  90 листа, формат А4, твърди 
корици, спирала, 70 гр.кв.м., марка MULTIPRINT, модел А4,90л,тв.к., 
спирала

брой

329 [Км-ТТ-16] Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа, формат А5, 
твърди корици, спирала, 70 гр. кв. м. брой

[Км-ТТ-16] Тетрадка офсет, линирана, 90 листа, формат А5, твърди 
корици, спирала, 70 гр. кв. м., марка  MULTIPRINT , модел: А5, 
90л,тв.к., спирала

брой

330 [КМ-Тт-2] Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, 100 ± 10% листа брой

[КМ-Тт-2] Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, 90 листа, марка BLACK & WHITE , модел: 
А4, тв.к., 90л

брой

331 [КМ-Тт-3] Бележник, формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80  броя листа. брой

[КМ-Тт-3] Бележник, формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80  броя листа., марка TOP O , модел: А4, 
тв.к., 80л

брой

332 [КМ-Тт-4] Бележник - азбучник, формат А5, твърда подвързия от 
изк.кожа, книжно тяло от  бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м,  80 листа, 
± 10%,

брой
[КМ-Тт-4] Бележник - азбучник, формат А5, твърда подвързия от 
изк.кожа, книжно тяло от  бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м,  80 листа, 
марка AKVAREL , модел: А5, 80л, из.кожа

брой

333 [КМ-Тт-5] Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100  ± 10% бр. листа. брой

[КМ-Тт-5] Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 90 бр. листа.,  марка BLACK & WHITE , 
модел: А5, 90л., тв.к.,спирала

брой

334 [КМ-Тт-6] Бележник  формат A5, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200± 10% бр. листа. брой

[КМ-Тт-6] Бележник  формат A5, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200 бр. листа., марка TOP O , модел: А5, 
200л., тв.к.

брой

335 [КМ-Тт-7] Бележник  формат  165/120мм, офсетова хартия 70 гр/кв.м, 
с изкуствена кожа  и лого по образец, мин.  60 листа± 10%. брой

[КМ-Тт-7] Бележник  формат  165/120мм, офсетова хартия 70 гр/кв.м, с 
изкуствена кожа  и лого по образец,   60 листа, марка TOP O , модел: 
165/120,60л., из.к., 

брой

336 [КМ-Тт-8] Бележник  формат  150мм/200мм, 80 ± 10% бр.листа, от 
офсетова хартия,   с бели листа, с перфорация по късата страна с 
надпис лого по заявка.

брой
[КМ-Тт-8] Бележник  формат  150мм/200мм, 80  бр.листа, от офсетова 
хартия,   с бели листа, с перфорация по късата страна с надпис лого по 
заявка., марка TOP O , модел: 150/200, 80л., с перф.

брой

337 [КМ-Тт-8.1] Бележник формат 90мм/135мм, 80 ± 10% бр.листа, от 
офсетова хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с надпис 
лого по заявка.

брой
[КМ-Тт-8.1] Бележник формат 90мм/135мм, 80 бр.листа, от офсетова 
хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с надпис лого по 
заявка., марка TOP O , модел: 90/135, 80л., с перф.

брой

338 [КМ-Тт-9] Тетрадка протоколна мин.180 листа, формат А 4 /твърди 
корици/, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове брой

[КМ-Тт-9] Тетрадка протоколна 180 листа, формат А 4 /твърди корици/, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове, марка TOP O , модел: 
А4,180л., офсет, тв.к.

брой

339 [КМ-Па-9] Папка: класьор,с PVC подходяща за съхранение на 
документи А4;   с широчина на гърба от 3 см;  със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи 
доставка в поне 5 различни цвята.

брой

[КМ-Па-9] Папка: класьор,с PVC подходяща за съхранение на 
документи А4;   с широчина на гърба от 3 см;  със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; пледлага се в 6  
различни цвята., марка EUROPA, модел: 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 
2475

брой

340 [КМ-Рз1] Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 
теми, в различни цветове  опаковка

[КМ-Рз1] Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 
теми, в различни цветове,  марка REDHAR, модел: картон 10 теми  опаковка

341 [КМ-Рз2] Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове

 опаковка
[КМ-Рз2] Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове, марка OFFICE HIT, модел: РР 10 теми

 опаковка

342 [КМ-Рз-3] Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с букви от 
А до Я

 опаковка
[КМ-Рз-3] Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с букви от А 
до Я, марка SPREE , модел: А-Я, 7769

 опаковка

343 [КМ-Рз-4] Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5х24 см,/ 
(+/-10%)/ с два отвора , картон, мин. 100 броя в опаковка, мин. 2 цвята  опаковка

[КМ-Рз-4] Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5х23,5 см, 
с два отвора , картон,  100 броя в опаковка, 4 цвята, марка REDHAR, 
модел: 10,5х23,5 с два отвора

 опаковка

344 [КМ-Рз-5] Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31
 опаковка

[КМ-Рз-5] Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31, 
марка SPREE , модел: 1-31, 7763

 опаковка

345 [КМ94] Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 мл
брой

[КМ94] Спрей за почистване на бяла дъска, 250 мл, марка OFFICE 
POINT, модел № 1260026-00

брой

346 [КМ-95.1] Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи етикети, 
200 мл

брой
[КМ-95.1] Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи етикети, 
200 мл,  марка STANGER , модел: label remover 55050024

брой

347 [КМ-Др-01] Четки за рисуване, комплект 6 бр.
 опаковка

[КМ-Др-01] Четки за рисуване, комплект 6 бр., марка LUNA, модел 
620165

 опаковка

348 [КМ-Др-02] Бои за рисуване акварелни 8 цвята
 опаковка

[КМ-Др-02] Бои за рисуване акварелни 8 цвята, марка FATIH, модел 
16301

 опаковка

349 [КМ-Др-03] Азбучник, А4, твърда крица, мин. 80 листа
брой

[КМ-Др-03] Азбучник, А4, твърда крица, 100 листа, марка TEKON , 
модел: А4

брой

350 [КМ-Др-04] Гланцово блокче
брой

[КМ-Др-04] Гланцово блокче, марка B-MAX , модел: гланцов блок 10 
листа

брой

351 [КМ-Др-05] Скицник брой [КМ-Др-05] Скицник, марка CARIOCA , модел: скицник  20 листа брой
352 [КМ-НОИ-01] Архивна кутия, формат А1 (по приложени образец и 

технически спецификации) брой
[КМ-НОИ-01] Архивна кутия, формат А1 (по приложени образец и 
технически спецификации), ш 650 мм /д 900 мм/в 170 мм, марка ONIKS, 
модел А1 по образец

брой

353 [КМ-НОИ-02] Архивна кутия, формат А2 (по приложени образец и 
технически спецификации) брой

[КМ-НОИ-02] Архивна кутия, формат А2 (по приложени образец и 
технически спецификации), ш 480 мм /д 650 мм/в 170 мм, марка ONIKS, 
модел А2 по образец

брой



# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, в т.ч. 
марка, модел, вид и т.н.

Мярка

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните 
администрации“

354 [КМ-НОИ-03] Архивна кутия, формат А3 (по приложени образец и 
технически спецификации) брой

[КМ-НОИ-03] Архивна кутия, формат А3 (по приложени образец и 
технически спецификации), ш 360 мм /д 480 мм/ в170 мм, марка ONIKS, 
модел А3 по образец

брой

355 [КМ-НОИ-04] Архивна кутия, формат А4 (по приложени образец и 
технически спецификации) брой

[КМ-НОИ-04] Архивна кутия, формат А4 (по приложени образец и 
технически спецификации), ш 270 мм /д 360 мм/ в 170 мм, марка 
ONIKS, модел А4 по образец

брой
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попълнени

1.1.1. попълнени Минимално изискване Липсва прикачен документ

1.1.2. попълнени Минимално изискване

Метод на оценяване от Комисията:
Да / Не 

Не - Минимално изискване

Обособена позиция 1 - Доставка на канцеларски материали за 
органите на изпълнителната власт и техните администрации 

Преглед на ообособените позиции

1.1. Техническо предложение

1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.
2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в техническата спецификация (образец 2.1) в пълно съответствие с изискванията, 
поставени в  нея, за което прилагаме попълнен образец 2.1 във въпрос 1.1.2.
3. Задължаваме се доставяните от нас артикули да бъдат:
3.1. нови и неупотребявани;
3.2. произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
4. Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП от индивидуален възложител, в срока на 
действие на рамковото споразумение.
5. Приемаме да доставяме канцеларските материали по начина и до местата, определени от индивидуалните възложители по договорите, 
сключени въз основа на рамковото споразумение.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

Участникът следва да изтегли образец 2.1 да попълни за всички артикули тяхното наименование, марка, модел, както и да потвърди 
мярката. Попълненият образец се прикачва към въпроса.

Документи към въпроса:

Образец 2.1 - Техническо предложение в СЕВОП ОП 1..xlsx 36 Kb

Образци ОП 1.zip 7300 Kb

Публикуван въпрос и отговор   1.1.2.
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# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, 
в т.ч. марка, модел, вид и т.н.

Мярка

1 [КМ-Бтр -1]  Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка

опаковка

Батерии алкални 1.5 волта ААА /R03/ 4 броя в опаковка              
Търговска марка: MAXELL;                                                                    
Модел: ААА /R03/;                                                                                   
Мярка: 4 броя в опаковка;

опаковка

2 [КМ-Бтр -11] Батерия CR2025 3V Lithium

брой

Батерия CR2025 3V Lithium                                                                  
Търговска марка: MAXELL;                                                                    
Модел: CR2025 3V;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

3 [КМ-Бтр -11.1] Батерия литий-тионил-хлоридна, 3.6 V  (брой)

опаковка

Батерия литий-тионил-хлоридна, 3.6 V                                             
Търговска марка: XENO;                                                                    
Модел: XENO-XL-050/STD;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

опаковка

4 [КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка

опаковка

Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка                        
Търговска марка: MAXELL;                                                                    
Модел: AA/LR6;                                                                                   
Мярка: 4 броя в опаковка;

опаковка

5 [КМ-Бтр -3] Батерии алкални 1.5 волта LR 14 C 2 броя в опаковка

опаковка

Батерии алкални 1.5 волта LR 14 C 2 броя в опаковка                    
Търговска марка: GP;                                                                    
Модел: LR14;                                                                                   
Мярка: 2 броя в опаковка;

опаковка

6 [КМ-Бтр -4] Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка

опаковка

Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка                     
Търговска марка: GP;                                                                    
Модел: LR20;                                                                                   
Мярка: 2 броя в опаковка;

опаковка

7 [КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта

брой

Батерия - 9 волта                                                                                     
Търговска марка: GP;                                                                    
Модел: 6F22 /9V/ SUPERCELL 1604E;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

8 [КМ-Бтр -6] Батерия -LR23A 12 волта

брой

Батерия -LR23A 12 волта                                                                 
Търговска марка: GP;                                                                    
Модел: LR23A 12 V;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

9 [КМ-Бтр -7] Батерии  CR 2032

брой

Батерии CR 2032                                                                                  
Търговска марка: GP;                                                                    
Модел: CR2032 3V;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

10 [КМ-БТР-12] Батерия   9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-250 mAh) 
NiMH

брой

Батерия 9 V, акумулаторна 9 Volt (8.4)( 150-250 mAh) NiMH            
Търговска марка: GP;                                                                    
Модел: R22 8.4V 200MAH RECYKO 20R8HN-GB1 NIMH;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

11 [КМ-Кб-1.] Кабари/ пинчета за коркова дъска, стоманени с 
пластмасова глава, микс от цветове, мин. 30 броя в кутия

кутия

Кабари / пинчета за коркова дъска, стоманени с пластмасова 
глава, микс от цветове                                                                           
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80296;                                                                                   
Мярка: 36 броя в кутия;

кутия

12 [КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани

кутия

Кабари 40 бр. в кутия нитовани                                                           
Търговска марка: DL Dingli;                                                                    
Модел: DL.121;                                                                                   
Мярка: 40 броя в кутия;

кутия

13 [КМ-Кб-3.] Карфици с метална глава в кутийка мин.30 гр. Кутията.

кутия

Карфици с метална глава в кутийка                                                      
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80131;                                                                                   
Мярка: 50 грама в кутия;

кутия

14 [КМ-Кб-4.] Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм. кутия

кутия

Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм. Кутия                       
Търговска марка: SPREE;                                                                    
Модел: 112 5901;                                                                                   
Мярка: 20 броя в кутия;

кутия

15 [КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с  размери 150/180/20 
мм (+/-10%)

брой

Калкулатор 12 разряден, настолен                                                        
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80403;                                                                                                    
Размер: 150/183/20 мм;                                                                                     
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

16 [КМ-Ккл -2] Калкулатор: 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, 
двойно захранване, пластмасови бутони, размери 200х150х25 мм (+/-
10%)

брой

Калкулатор: 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, двойно 
захранване, пластмасови бутони                                                          
Търговска марка: REBELL;                                                                    
Модел: BDC616 PROF&BUSINESS;                                                                                                    
Размер: 193х143х28;                                                                                     
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

17 [КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см

брой

Линия: прозрачна, пластмасова 30 см                                               
Търговска марка: ARK;                                                                    
Модел: 30 см. прозрачна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

18 [КМ-Лн -2] Линия: прозрачна, пластмасова 50 см.

брой

Линия: прозрачна, пластмасова 50 см                                               
Търговска марка: ARK;                                                                    
Модел: 50 см. прозрачна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и 
техните администрации“
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19 [КМ-Лст -1] Ластици: изработени от естествен каучук, мин. 8 мм 
диаметър, мин. 30 грама в опаковка 

опаковка

Ластици: изработени от естествен каучук                                                     
Търговска марка: YOSOGO;                                                                    
Модел: 64 мм - натурален каучук;                                                                                   
Мярка: 30 грама в опаковка;

опаковка

20 [КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис 
цели - рязане на хартия, кашони и други.

брой

Макетен нож голям                                                                                 
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80136 - 18 см;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

21 [КМ-Нж -2] Макетен нож малък, острие дължина 8-10 см,  за офис 
цели - рязане на хартия, кашони и други.

брой

Макетен нож малък                                                                                 
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80336 - 9 см;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

22 [КМ-Нж -3] Ножица: за хартия и картон, дължина 17-19 см,  с 
гумирана дръжка, остриета от неръждаема стомана.

брой

Ножица: за хартия и картон, дължина 17.5 см, с гумирана 
дръжка, остриета от неръждаема стомана                                          
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 82242 - 17.5 см / гумирани дръжки;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

23 [КМ-Нж -4] Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с 
дръжка, дължина на работния участък 10 см.

брой

Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, 
дължина на работния участък 10 см                                                    
Търговска марка: WEDO;                                                                    
Модел: 147501;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

24 [КМ-Рзн -1] Мокрител

брой

Мокрител                                                                                                
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 82066 Ф83 мм;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

25 [КМ-Рзн-2] Кламеродържател с магнитен капак

брой

Кламеродържател с магнитен капак                                                        
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80477;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

26 [КМ-Рзн-3] Острилка

брой

Острилка                                                                                                
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80500 пластмасова;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

27 [КМ-Кл-1] Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм.

брой

Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм.                               
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80134 19 мм. за 60 листа;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

28 [КМ-Кл-10] Кламери: никелирани или поцинковани, малки мин. 25 мм, 
100 бр. в кутия

кутия

Кламери: никелирани, малки, 100 бр. в кутия                                    
Търговска марка: OFFICE HIT;                                                                    
Модел: 28 мм, никелирани;                                                                                   
Мярка: 100 броя в кутия;

кутия

29 [КМ-Кл-11] Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 48 
мм, 50 бр. в кутия

кутия

Кламери: никелирани, големи, 50 бр. в кутия                                    
Търговска марка: Xingli;                                                                    
Модел: 50 мм, никелирани;                                                                                   
Мярка: 50 броя в кутия;

кутия

30 [КМ-Кл-12] Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия

кутия

Кламери: цветни малки 100 бр. в кутия                                                
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80133 28 мм, цветни;                                                                                   
Мярка: 100 броя в кутия;

кутия

31 [КМ-Кл-13] Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия

кутия

Кламери: цветни големи 50 бр. в кутия                                                
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80768 50 мм, цветни;                                                                                   
Мярка: 50 броя в кутия;

кутия

32 [КМ-Кл-14] Кламери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен профил, ок. 
20 в кутия

кутия

Кламери: никелирани, 70 мм, вълнообразен профил                   
Търговска марка: MAS;                                                                    
Модел: 70 мм, никелирани, вълнообр.;                                                                                   
Мярка: 20 броя в кутия;

кутия

33 [КМ-Кл-15] Клема за захващане на листа -Метални щифтове и 
пластмасова притискаща шина, с перфорация за подреждане в класьор, 
размери 155 х 38 мм, 25 броя в опаковка. опаковка

Притискаща шина, с перфорация за подреждане в класьор, 
размери 155 х 38 мм, 25 броя в опаковка                                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 426006;                                                                                   
Мярка: 25 броя в опаковка;

опаковка

34 [КМ-Кл-2] Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм.

брой

Щипки за документи, метални, с размер: 25 мм.                               
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80245 25 мм. за 100 листа;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

35 [КМ-Кл-3] Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм.

брой

Щипки за документи, метални, с размер: 32 мм.                               
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80135 32 мм. за 140 листа;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

36 [КМ-Кл-4] Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм.

брой

Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм.                               
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 81832 41 мм. за 180 листа;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой
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37 [КМ-Кл-5] Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм.

брой

Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм.                               
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 81833 51 мм. за 250 листа;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

38 [КМ - КУ-6] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100мм или 6 
архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х 360мм х 260мм 
(+/-10% отклонение от размерите)

брой

Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по 100 мм или 6 
архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560 мм х 360 мм 
х 260 мм                                                                                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 1000235 - бял;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

39 [КМ-КУ-7] Кутия архивна, размери мин. 30x33x10 см 

брой

Кутия архивна, размери 30x33x10 см                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 31104000032 - бял, капацитет 1500 листа А4;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

40 [КМ-КУ-7.1] Кутия архивна за съхранение на документи формат А4, 
Размер 35х25х15 см, капацитет 1500 листа А4

брой

Кутия архивна за съхранение на документи формат А4, 
Размер 35х25х15 см, капацитет 1500 листа А4                                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 31104000033 - бял;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

41 [КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450х350х310 мм

брой

Кашони картонени с размер 450х350х310 мм                                 
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 5349 - кафяв;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

42 [КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300х600х600 мм

брой

Кашони картонени с размер 300х600х600 мм                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 5350 - кафяв;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

43 [КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200х550х550 мм

брой

Кашони картонени с размер 200х550х550 мм                                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 5348 - кафяв;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

44 [КМ-КУ-8] Кутия архивна от мукава с капак и връзки. Външен капак 
250х350х85 мм; втори външен капак 115х350х85 мм; връзки за 
външен капак - дължина 200 мм, двата капака се припокриват, с 
надписи, долен и горен капак 250х115х85 мм, с връзки (по приложен 
образец) 

брой

Кутия архивна от мукава с капак и връзки. Външен капак 
250х350х85 мм; втори външен капак 115х350х85 мм; връзки 
за външен капак - дължина 200 мм, двата капака се 
припокриват, с надписи, долен и горен капак 250х115х85 мм, 
с връзки по образец                                                                                
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 6212;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

45 [КМ-Орг-2] Органайзер за бюро с мин. седем отделения

брой

Органайзер за бюро със седем отделения                                                                          
Търговска марка: ARK;                                                                    
Модел: 2041;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

46 [КМ-ОРг-3] Органайзер за бюро с пет отделения

брой

Органайзер за бюро с пет отделения                                                  
Търговска марка: CENTRUM;                                                                    
Модел: 89010;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

47 [КМ-Плк-1] Найлонови пликчета с цип Размер: А4

брой

Найлонови пликчета с цип Размер: А4                                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: с цип А4;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

48 [КМ-Плк-2] Найлонови пликчета с цип Размер: 1/2 А4

брой

Найлонови пликчета с цип Размер: 1/2 А4                                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: с цип 1/2 А4;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

49 [КМ-Плк-3] Найлонови пликчета с цип Размер 1/4 А4

брой

Найлонови пликчета с цип Размер: 1/4 А4                                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: с цип 1/4 А4;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

50 [КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от  пластмаса, /прозрачна 
и в различни цветове/, за съхранение на документи А4

брой

Поставка вертикална, изработена от пластмаса, /прозрачна и в 
различни цветове/, за съхранение на документи А4                         
Търговска марка: ARK;                                                                    
Модел: OFFICE;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

51 [КМ-Пст-3] Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса ,  
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4,  с възможност 
за надграждане

брой

Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса , 
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4, с 
възможност за надграждане                                                                                            
Търговска марка: ARK;                                                                    
Модел: COMPACT 350;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

52 [КМ-Рмк-1] Рамка за картина. За А4 с пластмасова или дървена рамка 
и стъкло за покритие

брой

Рамка за картина. За формат А4 с пластмасова рамка и стъкло 
за покритие                                                                                            
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: рамка за картини А4;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой
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53 [КМ-Лнт-1] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, 
дължина: 30 м. мин.

брой

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 19 мм, дължина: 30 м.         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 19/30 безцветно;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

54 [КМ-Лнт-10] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители,р:ри:19мм х 50м

брой

Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага 
и разтворители, р:ри: 19 мм х 50 м                                                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 19/50 хартиено;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

55 [КМ-Лнт-11] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 25мм х 50м

брой

Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага 
и разтворители, р: ри: 25 мм х 50 м                                                     
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 25/50 хартиено;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

56 [КМ-Лнт-12] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 50мм х 50м

брой

Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага 
и разтворители, р: ри: 50 мм х 50 м                                                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 50/50 хартиено;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

57 [КМ-Лнт-13] Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м

брой

Лента двойнозалепваща, р: ри: 50 мм х 50 м                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 50/50 двойнозалепваща;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

58 [КМ-Лнт-14] Лента двойно лепяща: широчина 15 мм, дължина 33 м

брой

Лента двойнозалепваща: широчина 15 мм, дължина 33 м                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 15/33 двойнозалепваща;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

59 [КМ-Лнт-15] Лепяща лента/тиксо 19/33, кристална, безцветна  голяма 
здравина на залепване върху различни повърхности

брой

Лепяща лента/тиксо 19/33, кристална, безцветна голяма 
здравина на залепване върху различни повърхности                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 19/33 кристална;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

60 [КМ-Лнт-16] Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна

брой

Лепяща лента/тиксо 50 мм/ 66, безцветна                                         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 50/66 безцветна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

61 [КМ-Лнт-17] Лепяща лента/тиксо, 12мм/66, безцветна

брой

Лепяща лента/тиксо, 12 мм/ 66, безцветна                                         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 12/66 безцветна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

62 [КМ-Лнт-2] Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, дължина 
60 м. мин.

брой

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 35 мм, дължина 60 м.         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 35/60 безцветна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

63 [КМ-Лнт-3] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 мм/50м. 
мин. кафява

брой

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 48 мм/ 60 м. Кафява          
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 48/60 кафяво;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

64 [КМ-Лнт-4] Лента опаковъчна 50мм/ 60 м.

брой

Лента опаковъчна 50 мм / 60 м.                                                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 50/60 безцветна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

65 [КМ-Лнт-5] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин.12мм/10м мин 
прозрачна

брой

Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: 12 мм / 10 м прозрачна    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 12/10 безцветна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

66 [КМ-Лнт-6] Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м мин.,  прозрачна

брой

Лента самозалепваща /тиксо/: 12 мм / 33 м., прозрачна                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 12/33 безцветна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

67 [КМ-Лнт-7] Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/66м мин., прозрачна

брой

Лента самозалепваща /тиксо/: 25 мм / 66 м., прозрачна                     
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 25/66 безцветна;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

68 [КМ-Лнт-7.1] Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, за 
тиксо19ммх33м(+/-10% отклонение)

брой

Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, за тиксо 19 мм х 
33 м                                                                                                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: ДИСПЕНСЪР ЗА ТИКСО 19/33;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

69 [КМ-Лнт-8] Секретна лепяща лента, р:ри: 35 мм/30 м

брой

Секретна лепяща лента, р:ри: 35 мм / 30 м                                                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: SECURE TAPE VOID;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой
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70 [КМ-Лнт-9] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р-ри: 38 мм х 50 м

брой

Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на влага 
и разтворители, р-ри: 38 мм х 50 м                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 38/50 хартиено;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

71 [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, мин. 15 г.

брой

Лепило: сухо, 15 г.                                                                                     
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80504;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

72 [КМ-Лп12] Пластична лепенка, за многократно отлепване и залепване, 
мин. 80 бр. в опаковка

опаковка

Пластична лепенка, за многократно отлепване и залепване, 80 
бр. в опаковка                                                                                         
Търговска марка: YOSOGO;                                                                    
Модел: ET-50 EASY-TACK;                                                                                   
Мярка: 80 бр. в опаковка;

опаковка

73 [КМ-Лп-2] Лепило: течно, мин. 40 мл.

брой

Лепило: течно, 50 мл.                                                                             
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: ESGL50;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

74 [КМ-Лп-3] Лепило: за картон и хартия, универсално, мин. 30 г.

брой

Лепило: за картон и хартия, универсално, 50 г.                         
Търговска марка: РИЛА;                                                                    
Модел: ДЕКСТРИН;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

75 [КМ-Лп-4] Лепило: секундно, мин. 3 г.

брой

Лепило: секундно, 3 г.                                                                           
Търговска марка: MEGA FIX;                                                                    
Модел: секундно;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

76 [КМ-Лп-5] Лепило сухо без разтворители мин. 20 г.

брой

Лепило сухо без разтворители 21 г.                                                                                    
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80505;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

77 [КМ-Лп-6] Лепило С 200 мин. 35 г

брой

Лепило С 200 45 г                                                                                       
Търговска марка: Polyfix;                                                                    
Модел: универсално C200;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

78 [КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, мин 30 г.

брой

Лепило безцветно с тампон, 30 г.                                                       
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: SSG50;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

79 [КМ-Лп-8] Лепило С - 200, опаковка 0.5 кг.

опаковка

Лепило С 200 0.5 кг.                                                                                       
Търговска марка: Polyfix;                                                                    
Модел: универсално C200;                                                                                   
Мярка: 1 брой 0.5 кг. в опаковка;

опаковка

80 [КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна 
корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на 
перфорирани листа А4,  да се предлага в мин. 6 цвята

брой

Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна 
корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане 
на перфорирани листа А4, 8 цвята                                                                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: PVC; А4 с перфорация;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

81 [КМ-Па10] Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на 
документи А4; с широчина на гърба 5 см;  със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, да се предложи доставка 
в поне 5 различни цвята. брой

Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на документи 
А4; с широчина на гърба 5 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа; с два ринга, 5 различни 
цвята.                                                                                   
Търговска марка: REXON;                                                                    
Модел: PP A4 5СМ;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

82 [КМ-Па11] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
220х235 мм

брой

Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с 
размер 220 х 235 мм                                                                              
Търговска марка: REXON;                                                                    
Модел: БАНКОВ PP 7СМ 220/235;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

83 [КМ-Па12] Папка: банков класьор,  сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 
250х140 мм

брой

Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове, 
здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с 
размер 250 х 140 мм                                                                                  
Търговска марка: REXON;                                                                    
Модел: БАНКОВ PP 7СМ 250/140;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

84 [КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава,  бяла, текстилно платно

брой

Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, текстилно платно         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: ДЕЛО STANDARD;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

85 [КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил

брой

Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: ДЕЛО КНИГОВИНИЛ;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой
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86 [КМ-Па16] Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа

брой

Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа                                                     
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: ДЕЛО КОЖЕН ГРЪБ;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

87 [КМ-Па14] Папка картонена без машинка

брой

Папка картонена без машинка                                                             
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Папка карт. без машинка бяла;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

88 [КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, мин. 
250 г/кв.м

брой

Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, 250 г/кв.м   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Папка карт. с машинка бяла;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

89 [КМ-Па18] Папка: картонена с машинка с лого по образец, картон мин. 
250 гр/кв.м

брой

Папка: картонена с машинка с лого по образец, картон 250 
гр/кв.м                                                                                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Папка карт. с машинка бяла с лого по образец;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

90 [КМ-Па19] Папка: прозрачна  с копче  и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4

брой

Папка: прозрачна с копче и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4                                                                            
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80631;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

91 [КМ-Па2] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с европерфорация; 
прозрачна корица отпред и плътен цветен гръб; машинка за захващане 
на перфорирани листа А4,  да се предлага в мин. 6 цвята

брой

Папка: от PVC (поливинилхлорид) с европерфорация; 
прозрачна корица отпред и плътен цветен гръб; машинка за 
захващане на перфорирани листа А4, 6 цвята                                                                                                 
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: PVC; А4 с европерфорация;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

92 [КМ-Па20] Папка с копче А4  непрозрачна без перфорация

брой

Папка с копче А4 непрозрачна без перфорация                                
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: CY208;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

93 [КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал,  за 
съхранение на документи А4. капацитет мин.250 листа, да се предлага 
в мин. 4 цвята брой

Папка: с ластик, изработена от ПП материал, за съхранение на 
документи А4. капацитет 250 листа, 4 различни цвята                                                                                                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: PP; А4 с ластик;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

94 [КМ-Па22] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, да се предлага в мин 4 цвята, картон -мин.250 гр кв м

брой

Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, 4 различни цвята, картон 250 гр кв м                                                                                                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: картонена; А4 с ластик;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

95 [КМ-Па23] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, капацитет мин. 250 листа,да се предлага в мин 4 цвята, 
с три странични капака

брой

Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, с възможност за доставка на 4 различни цвята, 
картон 250 гр кв м, капацитет 250 листа, с три странични 
капака                                                                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: картонена; А4 с ластик - с три странични капака;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

96 [КМ-Па24] Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с 
три странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, да се предлага в мин 3 
цвята брой

Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с три 
странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, 3 различни цвята                                                                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: кутия; А4 с ластик 6 см;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка; 

брой

97 [КМ-Па25] Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, мин.250 кр кв м. за 
документи с размери А4

брой

Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, 250 гр кв м. за 
документи с размери А4                                                                          
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: картотечна; А4, бяла;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

98 [КМ-Па26] Висяща папка за картотека Л-образна с машинка

брой

Висяща папка за картотека Л-образна с машинка                               
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: картотечна; А4, Л-образна, бяла;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

99 [КМ-Па29] Висяща папка "V" образна  за документи формат А4,  
размери (240х315 мм), с подсилено дъно 6 см., метални водачи, 
изработена от картон 230 g/m2

брой

Висяща папка "V" образна за документи формат А4, размери 
(240 х 315 мм), с подсилено дъно 6 см., метални водачи, 
изработена от картон 230 g/m2                                                               
Търговска марка: HERLITZ;                                                                    
Модел: картотечна; А4, V-образна;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой
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100 [КМ-Па27] Папка Дело 295-300 мм х435-440 мм изработена от мукава, 
бяла ,текстилно платно, гръб 45 мм, с вътрешни текстилни шини, 
захванати за гърба двустранно симетрично с ширина 20 мм, с връзки 
(по образец)

брой

Папка Дело 300 мм х 440 мм изработена от мукава, бяла, 
текстилно платно, гръб 45 мм, с вътрешни текстилни шини, 
захванати за гърба двустранно симетрично с ширина 20 мм, с 
връзки (по образец)                                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Папка Дело 300/440, гръб 45 мм, с вътр. шини (по 
образец);                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

101 [КМ-Па28] Папка Дело А4 от мукава, бяла ,текстилно платно, гръб 45 
мм с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба двустранно 
симетрично с ширина 20 мм с връзки (по образец)

брой

Папка Дело А4 от мукава, бяла ,текстилно платно, гръб 45 мм 
с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба двустранно 
симетрично с ширина 20 мм с връзки (по образец)                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Папка Дело А4, гръб 45 мм, с вътр. шини (по 
образец);                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

102 [КМ-Па3] Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4

брой

Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: PVC; А4 без перфорация;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

103 [КМ-Па30] Папка за картотека: външен пластмасов гребен с 4 зъбци 
външен пластмасов държач за документи, с джоб от вътрешната 
страна, от картон мин. 250 кр. кв. м за документи с размери А4

брой

Папка за картотека: външен пластмасов гребен с 4 зъбци 
външен пластмасов държач за документи, с джоб от 
вътрешната страна, от картон 250 гр. кв. м за документи с 
размери А4                                                                                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: картотечна; А4, Л-образна, бяла, гребен 4-ка;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

104 [КМ-Па31] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 18 мм

брой

Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на 
папката 18 мм                                                                                                        
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80287, 2 ринга, РР, 18 мм;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

105 [КМ-Па-32] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал,  Ширина на 
папката 32 мм. Цвят черен

брой

Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на 
папката 32 мм. Цвят черен                                                                                     
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80398, 2 ринга, РР, 32 мм;                                                                                    
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

106 [КМ-Па-4] Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, мин.120 
микрона, мин. 100 бр в опаковка

опаковка

Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, 120 микрона, 100 
бр в опаковка                                                                                                      
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: F0-CH01;                                                                                    
Мярка: 100 броя в опаковка;

опаковка

107 [КМ-Па-5] Папка-джоб стандартна перфорация формат А 4, кристал, 
дебелина мин. 90 микрона, мин. 25 бр. в опаковка

опаковка

Папка - джоб стандартна перфорация формат А4, кристал, 
дебелина 100 микрона, 25 бр. в опаковка                                             
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: Crystal 90;                                                                                    
Мярка: 25 броя в опаковка;

опаковка

108 [КМ-Па-6] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина 
мин. 50 микрона, мин. 100 бр. в опаковка

опаковка

Папка - джоб стандартна перфорация А4, кристал, дебелина 
50 микрона, 100 бр. в опаковка                                                               
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: Crystal 50;                                                                                    
Мярка: 100 броя в опаковка;

опаковка

109 [КМ-Па-7] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, дебелина 50 
микрона мин. 100 бр в опаковка

опаковка

Папка - джоб стандартна перфорация А4, мат, дебелина 50 
микрона 100 бр в опаковка                                                                          
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: Matt 50;                                                                                    
Мярка: 100 броя в опаковка;

опаковка

110 [КМ-Па-8] Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; 
с широчина на гърба от 7 до 8 см;  със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи доставка 
в поне 5 различни цвята. брой

Папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4; с 
широчина на гърба от 8 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; с възможност за 
доставка на 5 различни цвята.                                                                                   
Търговска марка: REXON;                                                                    
Модел: PP A4 8СМ;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

111 [КМ-ПВД-10] Лайсна/шина за ръчно подвързване от 16 до 20 мм, 50 
бр. в опаковка

опаковка

Лайсна/шина за ръчно подвързване от 16 до 20 мм, 50 бр. в 
опаковка                                                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: шина за ръчно подвързване от 16 до 20 мм;                                                                                   
Мярка: 50 бр. в опаковка;

опаковка

112 [КМ-Пдв-1] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 бр в пакет /, 
от 150 до 180 микрона вкл.

опаковка

Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер 
A4, 4 различни цвята / 25 бр в пакет /, от 150 до 180 микр вкл.                                                                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за подвързване лице А4 / 150 / 180 микр;                                                                                   
Мярка: 25 бр в пакет;

опаковка
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113 [КМ-Пдв-11.1] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по 
мин.  50 бр. в пакет

опаковка

Спирали за подвързване: изработени от PVC, с възможност за 
доставка на два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по 
50 бр. в пакет                                                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Спирали за подвързване ф 45-51;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

114 [КМ-Пдв-11] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32-34 мм по 
мин.  50 бр. в пакет

опаковка

Спирали за подвързване: изработени от PVC, с възможност за 
доставка на два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32-34 мм по 
50 бр. в пакет                                                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Спирали за подвързване ф 32-34;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

115 [КМ-Пдв-12] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка

Спирали за подвързване: изработени от PVC, с възможност за 
доставка на два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по 
50 бр. в пакет                                                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Спирали за подвързване ф 22-25;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

116 [КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка

Спирали за подвързване: изработени от PVC, с възможност за 
доставка на два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по 
50 бр. в пакет                                                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Спирали за подвързване ф 18-20;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

117 [КМ-Пдв-14] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по 
мин.50 бр. в пакет

опаковка

Спирали за подвързване: изработени от PVC, с възможност за 
доставка на два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по 
50 бр. в пакет                                                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Спирали за подвързване ф 14-16;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

118 [КМ-Пдв-15] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм по 
мин. 50 бр. в пакет

опаковка

Спирали за подвързване: изработени от PVC, с възможност за 
доставка на два цвята, дължина 30 см, размери: ф 10-12.5 мм 
по 50 бр. в пакет                                                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Спирали за подвързване ф 10-12.5;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

119 [КМ-Пдв-16] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по мин. 
50 бр. в пакет

опаковка

Спирали за подвързване: изработени от PVC, с възможност за 
доставка на два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по 
50 бр. в пакет                                                                                       
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Спирали за подвързване ф 6-8;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

120 [КМ-Пдв-17] Kорици изработени от PVC
за подвързване, формат А3, 150 микр. прозрачни, 50 р. в опаковка

опаковка

Корици за подвързване: от PVC, размер A3, 150 микр. 
прозрачни, 50 бр. в опаковка                                                     
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за подвързване лице A3, 150 микр.;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

121 [КМ-Пдв-18] Корица за подвързване от картон 250 гр.кв.м формат А3

брой

Корица за подвързване от картон 250 гр.кв.м формат А3              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за подвързване гръб A3, 250 гр.кв.м;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

122 [КМ-Пдв-2] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, 
размер A4.  да се предлага в 4 цвята минимум.   /мин. 25 бр в пакет /, 
от 200 до 230 микрона вкл.

опаковка

Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер 
A4, 4 различни цвята / 25 бр в пакет /, от 200 до 230 микр вкл.                                                                                     
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за подвързване лице А4 / 200 / 230 микр;                                                                                   
Мярка: 25 бр в пакет;

опаковка

123 [КМ-Пдв-3] Корици за подвързване: цветни, от картон, размер A4, 250 
гр /кв.м., мин. 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/

опаковка

Корици за подвързване: цветни, от картон, размер A4, 250 гр 
/кв.м., с възможност за доставка на 4 различни цвята, /25 бр. 
пакет/                                                                                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за подвързване гръб А4 / 250 гр /кв.м.;                                                                                   
Мярка: 25 бр в пакет;

опаковка

124 [КМ-Пдв-4] Корици за термоподвързване 1,5 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 броя в пакет

опаковка

Корици за термоподвързване 1,5 мм. от прозрачна лицева част 
200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за термоподвързване 1,5 мм.;                                                                                   
Мярка: 20 бр в пакет;

опаковка

125 [КМ-Пдв-5] Корици за термоподвързване 3 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 броя в пакет

опаковка

Корици за термоподвързване 3 мм. от прозрачна лицева част 
200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за термоподвързване 3 мм.;                                                                                   
Мярка: 20 бр в пакет;

опаковка
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126 [КМ-Пдв-6] Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин 20 броя в пакет

опаковка

Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна лицева част 
200 микрона и задна корица от картон, 20 броя в пакет                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за термоподвързване 6 мм.;                                                                                   
Мярка: 20 бр в пакет;

опаковка

127 [КМ-Пдв-6.1] Корици за термоподвързване 30 мм (280 до 300 листа) 
от прозрачна лицева част и бял или цветен гръб, мин. 20 броя в пакет

опаковка

Корици за термоподвързване 30 мм (280 до 300 листа) от 
прозрачна лицева част и бял или цветен гръб, 20 броя в пакет   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Корици за термоподвързване 30 мм.;                                                                                   
Мярка: 20 бр в пакет;

опаковка

128 [КМ-Пдв-7] Лайсна/Шина за ръчно подвързване  от 4 до 6 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка

Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 4 до 6 мм., 50 бр в 
опаковка                                                                                                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Шина за ръчно подвързване от 4 до 6 мм.;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

129 [КМ-Пдв-8] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм., 50 бр в 
опаковка

опаковка

Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм., 50 бр в 
опаковка                                                                                                     
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм.;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

130 [КМ-Пдв-9] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм. 50 бр 
в опаковка

опаковка

Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм. 50 бр в 
опаковка                                                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм.;                                                                                   
Мярка: 50 бр в пакет;

опаковка

131 [КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 от мин. 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка

Фолио за ламиниране А4 от 80 микрона 100 бр в опаковка        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Фолио за ламиниране А4 80µm;                                                                                   
Мярка: 100 бр в опаковка;

опаковка

132 [КМ-Фл-10] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 - 
бяло, 50 листа в опаковка

опаковка

Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 - бяло, 
50 листа в опаковка                                                                                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел:ТВУ СЗЛ фолио за цветен лазерен принтер A3 - бяло;                                                                                   
Мярка: 50 листа в опаковка;

опаковка

133 [КМ-Фл-11] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A4 -
прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка

Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A4 -
прозрачно, 50 листа в опаковка                                                                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: ТВУ СЗЛ фолио за цветен лазерен принтер A4 - 
прозрачно;                                                                                   
Мярка: 50 листа в опаковка;

опаковка

134 [КМ-Фл-12] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 -
прозрачно, 50 листа в опаковка

опаковка

Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер A3 -
прозрачно, 50 листа в опаковка                                                                
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: ТВУ СЗЛ фолио за цветен лазерен принтер A3 - 
прозрачно;                                                                                   
Мярка: 50 листа в опаковка;

опаковка

135 [КМ-Фл-13] Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, бяло, 50 
листа в опаковка

опаковка

Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, бяло, 50 листа в 
опаковка                                                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: ТВУ СЗЛ фолио за цветен лазерен принтер A4 - бяло;                                                                                   
Мярка: 50 листа в опаковка;

опаковка

136 [КМ-Фл-2] Фолио за ламиниране А 5 от 80 мин. 80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка

Фолио за ламиниране А5 от 80 микрона 100 бр в опаковка                                                                                                 
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Фолио за ламиниране А5 80µm;                                                                                   
Мярка: 100 бр в опаковка;

опаковка

137 [КМ-Фл-3] Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 бр в 
опаковка

опаковка

Фолио за ламиниране 69/95 от 80 микрона 100 бр в опаковка     
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Фолио за ламиниране 69/95 80µm;                                                                                   
Мярка: 100 бр в опаковка;

опаковка

138 [КМ-Фл-4] Фолио за ламиниране А3 от мин. 80 микрона 25 бр. в 
опаковка

опаковка

Фолио за ламиниране А3 от 80 микрона 25 бр. в опаковка          
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Фолио за ламиниране А3 80µm;                                                                                   
Мярка: 25 бр в опаковка;

опаковка

139 [КМ-Фл-7] Фолио за ламиниране А4, 125 микрона, 100 броя в пакет 
(пакет)

опаковка

Фолио за ламиниране А4, 125 микрона, 100 броя в пакет             
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Фолио за ламиниране А4 125µm;                                                                                   
Мярка: 100 бр в опаковка;

опаковка

140 [КМ-Фл-8] Фолио за ламиниране 106х66 мм., 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка

Фолио за ламиниране 106х66 мм., 125 микрона, 100 броя в 
пакет                                                                                                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Фолио за ламиниране 106х66 125µm;                                                                                   
Мярка: 100 бр в опаковка;

опаковка

141 [КМ-Фл-89] Фолио за ламиниране А3, 2х 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

опаковка

Фолио за ламиниране А3, 2 х 125 микрона, 100 броя в пакет        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Фолио за ламиниране А3 125µm;                                                                                   
Мярка: 100 бр в опаковка;

опаковка
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142 [КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/,  да се предлага в 4 
цвята /син, черен, червен, зелен

брой

Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/, с възможност за 
доставка на 4 цвята / син, черен, червен, зелен /                                                
Търговска марка: REBNOK;                                                                    
Модел: F1 0.7;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

143 [КМ-Пи-06] Химикалка автоматична със сменяем обикновен пълнител, 
син цвят, с тънък връх 0,5-0,7 мм

брой

Химикалка автоматична със сменяем обикновен пълнител, син 
цвят, с тънък връх 0,5 - 0,7 мм                                                                  
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-GELB09;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

144 [КМ-Пи-1] Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен

брой

Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен                                        
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-FL01 0.5;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

145 [КМ-Пи-10] Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм

брой

Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм                                                       
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-GELB029;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

146 [КМ-Пи-11] Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с 
капак

брой

Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с капак     
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80756 в пластмасова кутия;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

147 [КМ-Пи-11.1] Ролер UNIBALL VISION ELITE FINE UB - 200, 0.8 мм, 
син цвят

брой

Ролер UNIBALL VISION ELITE FINE UB 0.8 мм, син цвят                               
Търговска марка: UNIBALL;                                                                    
Модел: VISION ELITE FINE;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

148 [КМ-Пи-11.2] Ролер UNI JETSTREAM SXN 217 0.7 мм, син цвят

брой

Ролер UNI JETSTREAM SXN 217 0.7 мм, син цвят                              
Търговска марка: UNI;                                                                    
Модел: JETSTREAM SXN 217;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

149 [КМ-Пи-12] Гел-ролер  0,7 мм, капачка с метален клипс, цвят на 
писане: черен и син

брой

Гел-ролер 0,7 мм, капачка с метален клипс, цвят на писане: 
черен и син                                                                                             
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-RB68;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

150 [КМ-Пи-13] Гел-ролер  0,7 мм с визуален контрол на количеството 
мастило, метален корпус и метален клипс, връх от стомана с волфрам-
карбидно топче, вентилирана капачка

брой

Гел-ролер 0,7 мм с визуален контрол на количеството 
мастило, метален корпус и метален клипс, връх от стомана с 
волфрам-карбидно топче, вентилирана капачка                                                   
Търговска марка: PENTEL;                                                                    
Модел: ENERGEL BL17;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

151 [КМ-Пи-14] Пълнител за Гел-ролер  0,7мм, капачка с метален клипс, 
цвят на писане:черен и син

брой

Пълнител за Гел-ролер 0,7мм, капачка с метален клипс, цвят 
на писане:черен и син                                                                               
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO RB68 0.7;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

152 [КМ-Пи-15] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0,5 мм. Да се предлага в минимум 4 
цвята: черен, червен, син.

брой

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - 0,5 мм., с възможност за 
доставка на 4 цвята: черен, червен, син и зелен.                               
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-PM01 - 0,5;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

153 [КМ-Пи-16] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца -  0.8 мм. Да се предлага в минимум 4 
цвята: черен, червен, син, бял

брой

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - 0.8 мм, с възможност за 
доставка на 4 цвята: черен, червен, син, бял                                      
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-PM01 - 0,8;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

154 [КМ-Пи-17] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - от 2 - 3 мм. Да се предлага в 
минимум 4 цвята: черен, син, червен, бял

брой

Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - от 2 - 3 мм., с възможност 
за доставка на 4 цвята: черен, син, червен, бял                                   
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-PM03;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

155 [КМ-Пи-18] Маркер за флипчарт -  /комплект/ 4 бр.

опаковка

Маркер за флипчарт - /комплект/ 4 бр.                                                 
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80270;                                                                                   
Мярка: 4 бр в опаковка;

опаковка

156 [КМ-Пи-19] Маркери за флипчарт, перманентен единичен - да се 
предлага в различни цветове черен, син, зелен, червен

брой

Маркери за флипчарт, перманентен единичен, с възможност 
за доставка на различни цветове черен, син, зелен, червен               
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80466;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой
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157 [КМ-Пи-2] Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен

брой

Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен                                        
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-FL01 0.3;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

158 [КМ-Пи-20] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина мин. 3 
мм флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец

брой

Маркер за подчертаване на текст /връх с ширина 4 мм 
флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец                      
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-HL01 комплект;                                                                                   
Мярка: 4 бр в опаковка;

брой

159 [КМ-Пи-21] Маркер  за подчертаване на текст  /връх с ширина от мин. 
3 мм  - единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен писец, да се 
предлага в минимум 5 цвята

брой

Маркер за подчертаване на текст /връх с ширина от 4 мм -
единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен писец,  5 
цвята
Търговска марка: Flex Office;                                                                    
Модел: FO-HL01;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

160 [КМ-Пи-22] Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя  с гъба

опаковка

Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя с гъба                                   
Търговска марка: YOSOGO;                                                                    
Модел: 401;                                                                                   
Мярка: комплект гъба + 4 броя маркери в опаковка;

опаковка

161 [КМ-Пи-23] Маркер бял покривен объл връх

брой

Маркер бял покривен объл връх                                                          
Търговска марка: GXin;                                                                    
Модел: P262/1501/110;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

162 [КМ-Пи-24] Молив: автоматичен  /0,5 мм

брой

Молив: автоматичен /0,5 мм                                                                  
Търговска марка: 3A;                                                                    
Модел: 1026;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

163 [КМ-Пи-25] Молив: автоматичен  /0,7 мм

брой

Молив: автоматичен /0,7 мм                                                                  
Търговска марка: PENTEL;                                                                    
Модел: AS307 0.7;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

164 [КМ-Пи-26] Молив обикновен HB с гумичка

брой

Молив обикновен HB с гумичка                                                        
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80055 HB с гума;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

165 [КМ-Пи-27] Молив обикновен 2B

брой

Молив обикновен 2B                                                                             
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80045 2B;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

166 [КМ-Пи-28] Молив обикновен H6

брой

Молив обикновен H6                                                                              
Търговска марка: KOHINOOR;                                                                    
Модел: 1860 6H;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

167 [КМ-Пи-29] Молив - двуцветен син/червен за стъкло

брой

Молив - двуцветен син/червен за стъкло                                              
Търговска марка: KOHINOOR;                                                                    
Модел: 3433 Ф7;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

168 [КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен

брой

Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен         
Търговска марка: HI-TEXT;                                                                    
Модел: OHP 780M 0.7;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

169 [КМ-Пи-30] Молив едноцветен - жълт за стъкло

брой

Молив едноцветен - жълт за стъкло                                                  
Търговска марка: KOHINOOR;                                                                    
Модел: 3260 - жълт;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

170 [КМ-Пи-30.1] Молив едноцветен - бял за стъкло  (брой)

брой

Молив едноцветен - бял за стъкло                                                
Търговска марка: KOHINOOR;                                                                    
Модел: 3260 - бял;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

171 [КМ-Пи-31] Молив едноцветен - черен за стъкло

брой

Молив едноцветен - черен за стъкло                                                
Търговска марка: KOHINOOR;                                                                    
Модел: 3260 - черен;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

172 [КМ-Пи-32] Молив чернографитен HB. с грип зона, триъгълна форма

брой

Молив чернографитен HB. с грип зона, триъгълна форма            
Търговска марка: Faber Castel;                                                                    
Модел: GRIP 2001;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

173 [КМ-Пи-33] Моливи - 6 цвята, големи, в кутия

опаковка

Моливи - 6 цвята, големи, в кутия                                                       
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 84267 6ЦВ;                                                                                   
Мярка: 6 цвята в опаковка;

опаковка

174 [КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 
25 мл

брой

Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен;                           
Търговска марка: Huhua;                                                                    
Модел: Pad Ink 30 ml;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой



# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, 
в т.ч. марка, модел, вид и т.н.

Мярка

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и 
техните администрации“

175 [КМ-Пи-35] Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен

брой

Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен                      
Търговска марка: Pelikan;                                                                    
Модел: Pen Ink 30 ml;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

176 [КМ-Пи-36] Тампон: за печат,  предназначен за стандартни печати 
мин. 70х100 мм

брой

Тампон: за печат, предназначен за стандартни печати 70 х 110 
мм                                                                                                                                       
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: N3 7/11;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

177 [КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40

брой

Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40                                      
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad R40;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

178 [КМ-Тмп-7] Тампон №Е/10, 10x27 мм, синьо

брой

Тампон №Е/10, 10x27 мм, синьо                                                           
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad PR10;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

179 [КМ-Тмп-7.1] Тампон за правоъгълен щемпел Printer 20, 14x38 мм.

брой

Тампон за правоъгълен щемпел Printer 20, 14x38 мм.                           
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad PR20;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

180 [КМ-Тмп-7.2] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 30, 
18x47 мм

брой

Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 30, 18x47 мм      
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad PR30;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

181 [КМ-Тмп-7.3] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40, 
23x59 мм

брой

Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40, 23x59 мм      
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad PR40;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

182 [КМ-Тмп-7.4] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50, 
30x69 мм

брой

Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50, 30x69 мм     
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad PR50;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

183 [КМ-Тмп-7.5] Тампон правоъгълен Е 53, за автоматични печати 38 x 
48 mm

брой

Тампон правоъгълен Е 53, за автоматични печати 38 x 48 mm     
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad PR53;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

184 [КМ-Тмп-7.6] Тампон за правоъгълен печат №Е/60, 37x76 мм

брой

Тампон за правоъгълен печат №Е/60, 37x76 мм                               
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad PR60;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

185 [КМ-Тмп-7.7] Тампон за правоъгълен печат №6/4913, 58x22 мм

брой

Тампон за правоъгълен печат №6/4913, 58x22 мм                            
Търговска марка: Trodat;                                                                    
Модел: Ink Pad №6/4913;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

186 [КМ-Тмп-7.8] Тампон за печат E/2600 COLOP, 37 x 58 мм

брой

Тампон за печат E/2600 COLOP, 37 x 58 мм                                      
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad 2010/E2600;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

187 [КМ-ТМп-10] Тампон за елипсовиден печат, овал 55, 35x55 мм

брой

Тампон за елипсовиден печат, овал 55, 35x55 мм                               
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad OVAL 55;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

188 [КМ-ТМп-10.1] Тампон за елипсовиден печат, овал 44, 28x44 мм

брой

Тампон за елипсовиден печат, овал 44, 28x44 мм                             
Търговска марка: Colop;                                                                    
Модел: Ink Pad OVAL 44;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

189 [КМ-ТМп-10.2] Тампон  6/53 за  печат  Trodat 5203, 49x28 мм

брой

Тампон 6/53 за печат Trodat 5203, 49x28 мм                                        
Търговска марка: Trodat;                                                                    
Модел: Ink Pad 6/53 Professional 5203;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

190 [КМ-ТМп-10.3] Тампон  6/57 за  печат  Trodat 5207, 60x40 мм

брой

Тампон 6/57 за печат Trodat 5207, 60x40 мм                                        
Търговска марка: Trodat;                                                                    
Модел: Ink Pad 6/57 Professional 5207;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

191 [КМ-ТМп-10.4] Тампони сухи за метален номератор SIRDAS, 6 
цифров, 45N

брой

Тампони сухи за метален номератор SIRDAS, 6 цифров, 45N      
Търговска марка: SIRDAS;                                                                    
Модел: Dry Pad 45N;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

192 [КМ-ТМп-10.5] Тампон за печат сух, неомастилен за модел печат 
Trodat Professional 5203, 49x28 мм 

брой

Тампон за печат сух, неомастилен за модел печат Trodat 
Professional 5203, 49x28 мм                                                                     
Търговска марка: Trodat;                                                                    
Модел: Dry Pad 6/53 Professional 5203 ¤;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой
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193 [КМ-ТМп-10.6] Автоматичен метален номератор, 6 цифри

брой

Автоматичен метален номератор, 6 цифри                                        
Търговска марка: TRAXX;                                                                    
Модел: 7836;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

194 [КМ-Пи-40] Мастилена лента за пишеща машина 13 мм

брой

Мастилена лента за пишеща машина 13 мм                                      
Търговска марка: Fullmark;                                                                    
Модел: GR51 13/5;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

195 [КМ-Пи-41] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на 
мастилото син и черен - метално тяло

брой

Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - метално тяло                                                                             
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 82093;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

196 [КМ-Пи42] Пълнител за химикалка G5 тип  "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - пластмасово тяло

брой

Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - пластмасово тяло                                                                    
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80357;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

197 [КМ-Пи-43] Пълнител за химикалка  - обикновен син цвят

брой

Пълнител за химикалка - обикновен син цвят                                     
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: Пълнител X-10;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

198 [КМ-Пи-44] Пълнител за химикалка - дебел син цвят

брой

Пълнител за химикалка - дебел син цвят                                              
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 82118;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

199 [КМ-Пи-45] Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на 
мастилото син и черен

брой

Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на мастилото 
син и черен                                                                                                    
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80757;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

200 [КМ-Пи-46] Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -да се 
предлага син и черен цвят

брой

Патрон за автоматична писалка в кутия, с възможност за 
доставка на син и черен цвят                                                                        
Търговска марка: Pelikan;                                                                    
Модел: патрон за писалка;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

201 [КМ-Пи-47] Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост B/HB, 
цвят черен, мин. 10 броя в кутийка

опаковка 

Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост B/HB, 
цвят черен, 12 броя в кутийка                                                                        
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80581;                                                                                   
Мярка: опаковка - 12 графита в кутийка;

опаковка 

202 [КМ-Пи-48] Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост B/HB, 
цвят черен, мин. 10 броя в кутийка

опаковка 

Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.; твърдост B/HB, 
цвят черен, 12 броя в кутийка                                                                        
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80583;                                                                                   
Мярка: опаковка - 12 графита в кутийка;

опаковка 

203 [КМ-Пи-49] Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; 
изработени от естествен каучук

брой

Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; 
изработени от естествен каучук                                                            
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80387 комбинирана;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

204 [КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, 
изтриване на цветни и чернографитни моливи. Материал - винил, да не 
зацапва и не поврежда хартията

брой

Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, изтриване 
на цветни и чернографитни моливи. Материал - винил, не 
зацапва и не поврежда хартията                                                           
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80374;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

205 [КМ-Пи-57] Коректор писалка с метален писец - мин. 8 мл.

брой

Коректор писалка с метален писец - 8 мл.                                              
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80110;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

206 [КМ-Пи-60] Химикалка с вентилираща капачка, клипс в цвета на 
мастилото. Капачка с клипс и гумен грип на тялото на химикалката. 
Линията на писане да е 0,7 мм. Несменяем пълнител. Цвят на 
мастилото - син брой

Химикалка с вентилираща капачка, клипс в цвета на 
мастилото. Капачка с клипс и гумен грип на тялото на 
химикалката. Линията на писане е 0,7 мм. Несменяем 
пълнител. Цвят на мастилото - син                                                  
Търговска марка: EPENE;                                                                    
Модел: GRIP 0836;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

207 [КМ-Пи61] Автоматичен молив 1 мм.

брой

Автоматичен молив 1 мм.                                                                           
Търговска марка: ROTRING;                                                                    
Модел: TIKKY II 1.0;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой
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208 [КМ-Пи-61] Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща се 
поставка. Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син.

брой

Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща се поставка. 
Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син.                                      
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 83549;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

209 [КМ-Пи62] Графити за автоматични моливи: 1 мм. твърдост B/HВ, 
цвят черен, мин.10 бр.- в кутия

опаковка

Графити за автоматични моливи: 1 мм. твърдост B/HB, цвят 
черен, 12 бр.- в кутия                                                                                     
Търговска марка: ROTRING;                                                                    
Модел: Графити TIKKY II 1.0 мм. B/HB;                                                                                   
Мярка: опаковка - 12 графита в кутийка;

опаковка

210 [КМ-Пи-8] Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален бутон, 
възможност за смяна на пълнител

брой

Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален бутон, 
възможност за смяна на пълнител                                                      
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: BAT 0.7;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

211 [КМ-Пи-9] Пълнител за  химикалка, автоматична, стоманен клипс и 
метален бутон 

брой

Пълнител за химикалка, автоматична, стоманен клипс и 
метален бутон                                                                                         
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 82118;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

212 [КМ-ПИ-к-1] Коректор на ацетонова основа течен, комплект с 
разредител /20ml +20ml/ (+/-10%)

комплект

Коректор на ацетонова основа течен, комплект с разредител 
/20ml +20ml                                                                                                   
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80452;                                                                                   
Мярка: 1 комплект в опаковка;

комплект

213 [КМ-ПИ-к-2] Коректор на водна основа течен 20 ml.

брой

Коректор на водна основа течен 20 ml.                                             
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 88039;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

214 [КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина min.8 м

брой

Коректор: лентов, ширина: 5 мм , дължина 8 м                                    
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: Коректор лентов 5/8М;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

215 [КМ-клпб-1] Блок за флипчарт, ш. 60-70/дължина 85-100, бял 100 
листа в опаковка

опаковка

Блок за флипчарт, ш. 70 см / дължина 100 см, бял 100 листа в 
опаковка                                                                                                         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Блок за флипчарт бял;                                                                                   
Мярка: 100 листа в опаковка;

опаковка

216 [КМ-клпб-2] Блок за флипчарт, ш. 60-70 см/д:85-100 см; редове/каре, 
20 листа в блока

брой

Блок за флипчарт, ш. 70 см / дължина 100 см; редове/каре, 20 
листа в блока                                                                                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Блок за флипчарт каре;                                                                                   
Мярка: 20 листа в опаковка;

брой

217 [КМ-клпб-2.1] Флипчарт-магнитен с размери 70x100 см с регулиране 
на височина, на триножник 

брой

Флипчарт-магнитен с размери 70x100 см с регулиране на 
височина, на триножник                                                                          
Търговска марка: INTERPANO;                                                                    
Модел: INT-619-4F;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

218 [КМ - Тбс -1] Табло корково за съобщения, ш.60, д. 90 см. +/-10%

брой

Табло корково за съобщения, ш. 60 см., д. 90 см.                                                 
Търговска марка: INTERPANO;                                                                    
Модел: INT-512;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

219 [КМ- Тркл-6] Трикольорна лента 6 см. на метър

брой

Трикольорна лента 6 см. на метър                                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: BgTape 6 см;                                                                                   
Мярка: 1 метър в опаковка;

брой

220 [КМ-Бд-2] Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента

брой

Бадж: хоризонтален 85/55 мм с лента                                                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: хоризонтален с лента;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

221 [КМ-Бд-3] Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с метален 
механизъм за захващане на листа, капацитет до 100 л.

брой

Клипборд без капак, изработен от PVC, А4, с метален 
механизъм за захващане на листа, капацитет до 100 л.                                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Клипборд без капак, А4;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

222 [КМ-Бд-3.1] Клипборд с капак, PVC, A4, с метален механизъм за 
закачване на листата, капацитет 100 листа

брой

Клипборд с капак, PVC, A4, с метален механизъм за закачване 
на листата, капацитет 100 листа                                                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Клипборд с капак, А4;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

223 [КМ-БД-7] Бяла дъска с размери 60 см.х 90 см /+/-10 см./

брой

Бяла дъска с размери 60 см. х 90 см                                                         
Търговска марка: INTERPANO;                                                                    
Модел: INT-240102003;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой
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224 [КМ-Бд-8] Бяла дъска с размери 90 см.х 120 см /+/-10 см./

брой

Бяла дъска с размери 90 см. х 120 см                                                   
Търговска марка: INTERPANO;                                                                    
Модел: INT-386;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

225 [КМ-Бдж-3] Ролетка за бадж Кръгла, тип йо-йо

брой

Ролетка за бадж кръгла, тип йо-йо                                                      
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80051;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

226 [КМ-Вз-1] Визитник за мин. 160 бр. визитки,  (+/-10%)  изработен от 
PP материал, малък формат

брой

Визитник за 160 бр. визитки, изработен от PP материал, малък 
формат                                                                                                        
Търговска марка: ECONOMIX;                                                                    
Модел: 30304;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

227 [КМ-Вз-2.] Визитник за мин. 320 бр. визитки  (+/-10%),  изработен от 
PP материал/полипропилен/, малък формат

брой

Визитник за 296 бр. визитки, изработен от PP материал 
/полипропилен/, малък формат                                               
Търговска марка: ECONOMIX;                                                                    
Модел: 30305;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

228 [КМ-Вз-3] Визитник формат А 4 за мин. 500 бр. визитки,  (+/-10%) , 
изработен от PP с възможност за добавяне на допълнителни джобове

брой

Визитник формат А 4 за 500 бр. визитки, изработен от PP с 
възможност за добавяне на допълнителни джобове                     
Търговска марка: NOKI;                                                                    
Модел: NBC-500;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

229 [КМ-Вз-3.1] Джобове за визитник А4

брой

Джобове за визитник А4                                                                          
Търговска марка: GERA FOLIEN;                                                                    
Модел: М92;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

230 [КМ-Вс-1] Червен восък опаковка от 0,5 кг

опаковка

Червен восък опаковка от 0,5 кг                                                            
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Червен восък;                                                                                   
Мярка: 1 бр - 0,5 кг в опаковка;

опаковка

231 [КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм

брой

Датник автоматичен ф 30 мм                                                                 
Търговска марка: TRAXX;                                                                    
Модел: 7130;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

232 [КМ-Дав2] Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и 
размер на възложителя

брой

Изработка на авт. печати с машинка комплект по образец и 
размер на възложителя                                                                             
Търговска марка: TRAXX;                                                                    
Модел: 9140 + клише;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

233 [КМ-Ин-1] Индиго за машинно писане, А4, мин. 50листа в опаковка

 опаковка

Индиго за машинно писане, А4, 50 листа в опаковка                          
Търговска марка: 3А;                                                                    
Модел: Индиго за машинопис;                                                                                   
Мярка: 50 листа в опаковка;

 опаковка

234 [КМ-Кд-1] Коркова дъска 40х60 см

брой

Коркова дъска 40 х 60 см                                                                         
Търговска марка: INTERPANO;                                                                    
Модел: INT-511;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

235 [КМ-КМ-кб10] Кошче за боклук пластмасово 10-12 литра

брой

Кошче за боклук пластмасово 10 литра                                                      
Търговска марка: ARK;                                                                    
Модел: WB-10;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

236 [КМ-Ко-1.] Канап за опаковане - дължина мин. 80 м.

брой

Канап за опаковане - дължина 80 м.                                                     
Търговска марка: YOSOGO;                                                                    
Модел: PR-80;                                                                                   
Мярка: 1 бр 80 м в опаковка;

брой

237 [КМ-Ко-2] Канап за опаковане - дължина мин. 30 м.

брой

Канап за опаковане - дължина 30 м.                                                     
Търговска марка: YOSOGO;                                                                    
Модел: PR-30;                                                                                   
Мярка: 1 бр 30 м в опаковка;

брой

238 [КМ-Мдл-1] Моделин, опаковка от 1 кг.

 опаковка

Моделин, опаковка от 1 кг.                                                                      
Търговска марка: ЕСТРЕЛА;                                                                    
Модел: M1000;                                                                                   
Мярка: 1 бр - 1 кг. в опаковка;

 опаковка

239 [КМ-Мдл-1.1] Пластилин, комплект 10 цвята

 опаковка

Пластилин, комплект 10 цвята                                                              
Търговска марка: ЕСТРЕЛА;                                                                    
Модел: А008;                                                                                   
Мярка: комплект 10 цвята;

 опаковка

240 [КМ-Мсл-1] Масло за шредер,тип cross cut  min 125 ml в туба

брой

Масло за шредер, тип cross cut - 125 ml в туба                                    
Търговска марка: KOBRA;                                                                    
Модел: 51.091;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой
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241 [КМ-Рзн-4] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис 
техника, мин. 100 бр. в кутия

 опаковка

Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис 
техника, 100 бр. в кутия                                                                          
Търговска марка: Office Point;                                                                    
Модел: 11806033;                                                                                   
Мярка: 100 бр. в кутия;

 опаковка

242 [КМ-Рзн-5] Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - компютри и периферна техника, 400 
мл.

брой

Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - компютри и периферна 
техника, 400 мл.                                                                                        
Търговска марка: Cleanrange;                                                                    
Модел: 195-50-204;                                                                                   
Мярка: Флакон, 400 мл.;

брой

243 [КМ-Рзн-6] Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства

брой

Спрей/флакон под налягане 100мл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства                   
Търговска марка: AF;                                                                    
Модел: PCL100;                                                                                   
Мярка: Флакон, 100 мл.;

брой

244 [КМ-Рзн-7] Мека универсална почистваща кърпа за многократна 
употреба с размер 320х340 мм по 10 бр в опаковка

 опаковка

Мека универсална почистваща кърпа за многократна употреба 
с размер 320 х 340 мм по 10 бр в опаковка                                           
Търговска марка: AF;                                                                    
Модел: SAFECLOTHS 320/340;                                                                                   
Мярка: 10 бр в опаковка ;

 опаковка

245 [КМ-Рзн-8] Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и 
периферни устройства, мин. 250 мл

брой

Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и 
периферни устройства, 250 мл                                                            
Търговска марка: Cleanrange;                                                                    
Модел: 195-50-212;                                                                                   
Мярка: Флакон, 250 мл.;

брой

246 [КМ-Рзн-9] Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа. 
Подходящ за почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC

брой

Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа. Подходящ 
за почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC                                             
Търговска марка: Medix;                                                                    
Модел: 195-50-211;                                                                                   
Мярка: Флакон, 200 мл. с микрофибърна кърпа - комплект;

брой

247 [КМ-Рлт-1] Ролетка 5м

брой

Ролетка 5 м                                                                                                
Търговска марка: TopMaster;                                                                    
Модел: МТ-5;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

248 [КМ-Рлт-12] Ролетка метална 20 м.

брой

Ролетка метална 20 м.                                                                          
Търговска марка: TopMaster;                                                                    
Модел: МТ-20;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

249 [КМ-Рлт-13] Ролетка метална 30 м.

брой

Ролетка метална 30 м.                                                                          
Търговска марка: TopMaster;                                                                    
Модел: МТ-30;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

250 [КМ-Рлт-14] Ролетка метална 50 м.

брой

Ролетка метална 50 м.                                                                          
Търговска марка: TopMaster;                                                                    
Модел: МТ-50;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

251 [КМ-Ро-11] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка  
термо хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат р-р 57 мм / ф 48 мм 12 бр в опаковка 
термо хартия                                                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Termo 57/26/48 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

252 [КМ-Тбл. -2] Табло корково за съобщения ш. 90 см, д. 120 см (+/-10%)

брой

Табло корково за съобщения ш. 90 см, д. 120 см                               
Търговска марка: INTERPANO;                                                                    
Модел: INT-565;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

253 [КМ-Тркл-1] Трикольорна лента 10 см, на метър

брой

Трикольорна лента 10 см. на метър                                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: BgTape 10 см;                                                                                   
Мярка: 1 метър в опаковка;

брой

254 [КМ-ТРКл-3] Трикольорна лента - 3см., на метър

брой

Трикольорна лента 3 см. на метър                                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: BgTape 3 см;                                                                                   
Мярка: 1 метър в опаковка;

брой

255 [КМ-Ро-1] Ролки за касов апарат,  р-р 28+28 мм x 19 m, 20 бр в 
опаковка, термо хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат, р-р 28+28 мм x 19 m, 20 бр в опаковка, 
термо хартия                                                                                                
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Termo 28+28/17/40 - 20;                                                                                   
Мярка: 20 бр в опаковка;

 опаковка

256 [КМ-Ро-10] Ролки за касов апарат от р-р79 мм/ 80мм 12 бр. в опаковка  
термо хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат от р-р 79 мм / 80мм 12 бр. в опаковка 
термо хартия                                                                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Termo 79/60/80 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка
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257 [КМ-РО-12] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48 12 бр. в опаковка 
термо хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат р-р 57 мм / ф 48 12 бр. в опаковка 
термо хартия                                                                                                         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Termo 57/26/48 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

258 [КМ-Ро-2] Ролки за касов апарат,  р-р 35+20мм/48 12 бр в опаковка, 
термо хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат, р-р 35+20 мм / 48 12 бр в опаковка, 
термо хартия                                                                                              
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Termo 35+20/29/48 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

259 [КМ-Ро-3] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
офсетова хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат, р-р 57 мм / 55 мм 12 бр в опаковка 
офсетова хартия                                                                                         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Ofset 57/25/55 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

260 [КМ-Ро-4] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка  
термо хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат, р-р 57 мм / 55 мм 12 бр в опаковка 
термо хартия                                                                                               
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Termo 57/34/55 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

261 [КМ-Ро-5] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат, р-р 57 мм / 55 мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия                                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: IP 57/15/55 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

262 [КМ-РО-6] Ролки за касов апарат, р-р57мм/ 40мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат, р - р 57 мм / 40 мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия                                                                                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: IP 57/12/40 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

263 [КМ-Ро-7] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 40мм 12 бр в опаковка 
термо хартия

 опаковка

Ролки за касов апарат, р-р 57 мм / 40 мм 12 бр в опаковка 
термо хартия                                                                                                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Termo 57/17/40 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

264 [КМ-Ро-9] Ролки за касов апаратот  р-р 75мм/ 15мм 12 бр в опаковка  
химизирана хартия

 опаковка

Ролки за касов апаратот р-р 75 мм / 15 мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия                                                                                            
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: IP 75/15/50 - 12;                                                                                   
Мярка: 12 бр в опаковка;

 опаковка

265 [КМ - СД -11] Дискети 3,5 инч. 1,44 мб. 10 бр. в кутия

 опаковка

Дискети 3,5 инч. 1,44 мб. 10 бр. в кутия                                                 
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/3.5/1.44;                                                                                   
Мярка: 10 бр в опаковка;

 опаковка

266 [КМ- ПС-12] Кутия за 60 бр. CD плъзгащ механизъм, да се предлага в 
сив и син цвят

брой

Кутия за 60 бр. CD плъзгащ механизъм, с възможност за 
доставка на сив и син цвят                                                                     
Търговска марка: HAN;                                                                    
Модел: В60;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

267 [КМІПС-Дск-1] Почистваща дискета

брой

Почистваща дискета                                                                             
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/3.5/СD;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

268 [КМ-ПС-1] Клавиатура  PS2

брой

Клавиатура PS2                                                                                        
Търговска марка: ZIK;                                                                    
Модел: KBRDPS2;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

269 [КМ-ПС-11] BluRay диск BD-RE 25GB 25 GB (single-layer)

брой

BluRay диск BD-RE 25GB 25 GB                                                        
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MDISK25GB;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

270 [КМ-ПС-12] BluRay диск BD-RE 50GB 50 GB (dual-layer)

брой

BluRay диск BD-RE 50GB 50 GB                                                               
Търговска марка: RiData;                                                                    
Модел: BD-R RIDATA (Blu-ray) 50 GB 4X;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

271 [КМ-ПС-15] Флаш памет 4 GB USB 3.0

брой

Флаш памет 4 GB USB 3.0                                                                      
Търговска марка: Addlink;                                                                    
Модел: U55 3.0 4 GB;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

272 [КМ-ПС-2] Клавиатура USB, дължина на кабела мин. 1,5 м.

брой

Клавиатура USB, дължина на кабела 1,5 м.                                          
Търговска марка: DeTech;                                                                    
Модел: DE6082;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой
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273 [КМ-ПС3] Оптична мишка с два бутона и скрол PS2

брой

Оптична мишка с два бутона и скрол PS2                                         
Търговска марка: GENIUS;                                                                    
Модел: NS120;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

274 [КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на 
кабела мин. 1,5 м.

брой

Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на кабела 
1,5 м.                                                                                                        
Търговска марка: OkOffice;                                                                    
Модел: 957;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

275 [КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0

брой

Флаш памет 8 GB USB 3.0                                                                       
Търговска марка: Addlink;                                                                    
Модел: U55 3.0 8 GB;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

276 [КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0

брой

Флаш памет 16 GB USB 3.0                                                                              
Търговска марка: Addlink;                                                                    
Модел: U55 3.0 16 GB;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

277 [КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0

брой

Флаш памет 32 GB USB 3.0                                                                  
Търговска марка: Addlink;                                                                    
Модел: U55 3.0 32 GB;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

278 [КМ-ПС-8] Подложка за мишка

брой

Подложка за мишка                                                                                
Търговска марка: Hama;                                                                    
Модел: MP-01;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

279 [КМ-Пс-Ку-св] Кутия за 60 бр. CD заключващ механизъм

брой

Кутия за 60 бр. CD заключващ механизъм                                              
Търговска марка: HAN;                                                                    
Модел: CDВ60;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

280 [КМ-Рз -3] Разклонител с автоматичен предпазител мин. 5 гнезда, мин. 
5 метра кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/

брой

Разклонител с автоматичен предпазител 6 гнезда, 5 метра 
кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/                          
Търговска марка: Hama;                                                                    
Модел: 137264;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

281 [КМ-Рз-1] Разклонител  с мин. 4 гнезда,  мин.3 м. захранващ кабел и 
среден извод за заземяване по БДС или еквивалентен стандарт

брой

Разклонител с 4 гнезда, 3 м. захранващ кабел и среден извод 
за заземяване по БДС                                                      
Търговска марка: Synchro;                                                                    
Модел: 47082;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

282 [КМ-Рз-2] Разклонител  с 5 гнезда,  мин.5 м. захранващ кабел,On/Off 
бутон

брой

Разклонител с 5 гнезда, 5 м. захранващ кабел, On/Off бутон                
Търговска марка: Synchro;                                                                    
Модел: 47068;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

283 [КМ-СД-1] Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x макс. скорост  
50 бр. в шпиндел

шпиндел

Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24x макс. скорост 50 
бр. в шпиндел                                                                                                 
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/CD/700MB/50;                                                                                   
Мярка: 50 бр. в шпиндел;

шпиндел

284 [КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD

брой

Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD                                  
Търговска марка: Hama;                                                                    
Модел: 137001;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

285 [КМ-СД-11] Дискове за директен печат CD-R ,  оп.50

 опаковка

Дискове за директен печат CD-R , оп.50                                         
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/CD/700MB/50printable;                                                                                   
Мярка: 50 бр. в опаковка;

 опаковка

286 [КМ-Сд-12] Диск за многократно почистване на СД устройство

брой

Диск за многократно почистване на СД устройство                           
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/CD/DVD/СD;                                                                                   
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

287 [КМ-СД-13] Дискове за директен  печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50,  min. 
24x,

 опаковка

Дискове за директен печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50, min. 24x              
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/DVD-R/4.7GB/50printable;                                                                                   
Мярка: 50 бр. в опаковка;

 опаковка

288 [КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел

шпиндел

Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел                
Търговска марка: SONY;                                                                    
Модел: DVD-R/4.7GB/25;                                                                                   
Мярка: 25 бр. в шпиндел;

шпиндел

289 [КМ-СД3] Дискове CD-RW, 24х максимална скорост, 700MB, с 
пластм. кутия

брой

Дискове CD-RW, 24х максимална скорост, 700MB, с пластм. 
Кутия                                                                                                           
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/CD-RW/700MB/EP;                                                                                   
Мярка: 1 бр с пластм. кутия в опаковка;

брой
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290 [КМ-СД-4] Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с пластм. кутия

брой

Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с пластм. кутия                                   
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/DVD+R/8.5GB/EP;                                                                                   
Мярка: 1 бр с пластм. кутия в опаковка;                               

брой

291 [КМ-СД-5] Дискове DVD-RW 4.7 GB (120 мин.) 52 макс.скорост, 25 
бр. в шпиндел

шпиндел

Дискове DVD-RW 4.7 GB (120 мин.) 52 макс.скорост, 25 бр. в 
шпиндел                                                                                                     
Търговска марка: Media Range;                                                                    
Модел: MR/DVD-RW/4.7GB/25;                                                                                   
Мярка: 25 бр. в шпиндел;              

шпиндел

292 [КМ-СД-7] Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска

брой

Калъф за CD- ROM за 24 диска                                                              
Търговска марка: Caselogic;                                                                    
Модел: CDW-24;                                                                                   
Мярка: 1 бр. в опаковка;             

брой

293 [КМ-СД-8] Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска

брой

Калъф за CD- ROM за 64 диска                                                             
Търговска марка: Caselogic;                                                                    
Модел: CDW-64;                                                                                   
Мярка: 1 бр. в опаковка;             

брой

294 [КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD

брой

Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD
Търговска марка: MediaRange;
Модел: PVC плик за CD&DVD;
Мярка: 1 бр в опаковка;

брой

295 [КМ-СЗЛ-21] Самозалепващи се листа формат А4. Самозалепващи 
листа /бели или сиви/ с възможност за печат през лазарни и мастилено 
струйни принтери. Водо и влаго устойчиви. 20 броя в опаковка.

 опаковка

Самозалепващи се листа формат А4. Самозалепващи листа 
/бели или сиви/ с възможност за печат през лазарни и 
мастилено струйни принтери. Водо и влаго устойчиви. 20 
броя в опаковка.
Търговска марка: OkOffice
Модел: ТВУ 210/297 А4 - 20;
Мярка: 20 бр в опаковка;

 опаковка

296 [КМ-СЗЛХ-1] Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 цвята и 
100 индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: Ш:15-20мм, 
Д: 40-50 мм

 опаковка

Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от 4 цвята и 100 
индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: Ш: 20 
мм, Д: 50 мм                                                                                                          
Търговска марка: YIDOO;                                                                    
Модел: SN6092;                                                                                   
Мярка: 4 цвята по 100 индекса в опаковка;                                                                                 

 опаковка

297 [КМ-Сзлх-11] Кубче със самозалепващи листчета: голямо: 75мм 
х125мм (+/-10 мм), мин.80 листчета в опаковка, Да се предлага в 
различни цветове

 опаковка

Кубче със самозалепващи листчета: голямо: 75 мм х 125 мм, 
100 листчета в опаковка, с възможност за доставка на  
различни цветове                                                                                     
Търговска марка: YIDOO;                                                                    
Модел: A05a;                                                                                   
Мярка: 100 л. в опаковка;   

 опаковка

298 [КМ-Сзлх-12] Кубче  със самозалепващи листчета: средно: 75мм 
х75мм (+/-10 мм отклонение); Да се предлага в различни цветове. 
мин.80  листчета в опаковка

 опаковка

Кубче със самозалепващи листчета: средно: 75 мм х 75 мм; с 
възможност за доставка на различни цветове - 100 листчета в 
опаковка                                                                                                    
Търговска марка: YIDOO;                                                                    
Модел: 5654-01;                                                                                   
Мярка: 100 л. в опаковка;   

 опаковка

299 [КМ-Сзлх13] Кубче  със самозалепващи листчета: 38х50 мм (+/-10мм 
отклонение). Да се предлага в различни цветове. мин.80  листа в 
блокче

 опаковка

Кубче със самозалепващи листчета: средно: 50 мм х 40 мм; с 
възможност за доставка на различни цветове - 100 листчета в 
опаковка                                                                                                    
Търговска марка: YIDOO;                                                                    
Модел: A01;                                                                                   
Мярка: 100 л. в опаковка;   

 опаковка

300 [КМ-Сзлх-14] Кубче с листчета за бележки, нелепящи, бели, мин. 450 
листа  в блокче, р-ри на блокчето мин. 90х90мм. (+/-10%).

 опаковка

Кубче с листчета за бележки, нелепящи, бели, 450 листа в 
блокче, р-ри на блокчето 90 х 90 мм.                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 684;                                                                                   
Мярка: 450 листа в блокче;   

 опаковка

301 [КМ-Сзлх-15] Кубче листчета за бележки, нелепящи,  мин. 450 листа в 
поне три цвята в куба (+/-10%) размери : мин. 90х90мм

 опаковка

Кубче листчета за бележки, нелепящи, 450 листа в три цвята в 
куба / размери 90 х 90 мм                                                                      
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 684ЦВ;                                                                                   
Мярка: 450 листа в блокче;   

 опаковка

302 [КМ-Сзлх-15.1] Самозалепващи листчета с редове, 100x150 мм (+/-10 
мм) 100 л. в опаковка

 опаковка

Самозалепващи листчета с редове, 100 x 150 мм 100 л. в 
опаковка                                                                                                     
Търговска марка: YIDOO;                                                                    
Модел: A100;                                                                                   
Мярка: 100 л. в опаковка;  

 опаковка

303 [КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4, 100 
листа в кутия

 опаковка

Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4, 100 листа в 
кутия                                                                                                          
Търговска марка: Office Jet;                                                                    
Модел: 70/42.29 A4 21ЕТ;                                                                                   
Мярка: 100 л. в кутия;

 опаковка
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304 [КМ-Сзлх-17] Етикети самозалепващи бели, 16 бр на лист А4, 100 
листа в кутия

 опаковка

Етикети самозалепващи бели, 16 бр на лист А4, 100 листа в 
кутия                                                                                                           
Търговска марка: Office Jet;                                                                    
Модел: 105/37 A4 16ЕТ;                                                                                   
Мярка: 100 л. в кутия;

 опаковка

305 [КМ-Сзлх-18] Етикети самозалепващи бели, 40-44 етикета на лист А4 
100 листа в кутия

 опаковка

Етикети самозалепващи бели, 40-44 етикета на лист А4, 100 
листа в кутия                                                                                         
Търговска марка: Office Jet;                                                                    
Модел: 48.5/25.4A4 44ЕТ;                                                                                   
Мярка: 100 л. в кутия;

 опаковка

306 [КМ-Сзлх-19] Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 4, 100 
листа в кутия

 опаковка

Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 4, 100 листа 
в кутия                                                                                                           
Търговска марка: Office Jet;                                                                    
Модел: 210/297 A4 1ЕТ;                                                                                   
Мярка: 100 л. в кутия;

 опаковка

307 [КМ-СЗЛХ-2] Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери на 
един индекс: Ш.: 20-25мм, Д. 40-50 мм ; мин.100  индекса в опаковка

 опаковка

Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери на един 
индекс: Ш.: 25 мм, Д. 45 мм; 100 индекса в опаковка                           
Търговска марка: Info Notes;                                                                    
Модел: 2683-09 BIG ARROWS;                                                                                   
Мярка: 100 индекса в опаковка;  

 опаковка

308 [КМ-Сзлх-20] Eтикети самозалепващи бели 15 етикета на лист А 4, 100 
листа в кутия

 опаковка

Етикети самозалепващи бели 15 етикета на лист А4, 100 листа 
в кутия                                                                                                         
Търговска марка: Office Jet;                                                                    
Модел: 70/50.8 А4 15ЕТ;                                                                                   
Мярка: 100 л. в кутия;

 опаковка

309 [КМ-СЗЛХ-3] Индекси тесни, прозрачни, за многократно 
залепване,размери на един индекс Ш12 х Д 45 мм, различни цветове, 
мин. 100 броя индекси в опаковка

 опаковка

Индекси тесни, прозрачни, за многократно залепване, размери 
на един индекс Ш 12  мм х Д 45 мм, различни цветове, 100 
броя индекси в опаковка                                                                        
Търговска марка: YIDOO;                                                                    
Модел: SN5040;                                                                                   
Мярка: 100 индекса в опаковка;    

 опаковка

310 [КМ-СЗЛХ4] Индекси: лепящи, PVC ;  Размери на един индекс: Ш20-
25мм х Д43мм ; мин.45  индекса в опаковка, с показалец "!", "?" , ръка 
за подпис, Sign here

 опаковка

Индекси: лепящи, PVC ; Размери на един индекс: Ш 20 мм х 
Д 43 мм; 45 индекса в опаковка, с показалец  "?" , ръка за 
подпис, Sign here                                                                                                       
Търговска марка: YIDOO;                                                                    
Модел: 5670-06 SIGN HERE;                                                                                   
Мярка: 45 индекса в опаковка;  

 опаковка

311 [КМ-Прф-1] Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен 
ограничител,   ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка

брой

Перфоратор: капацитет 60 листа с подвижен ограничител, 
ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка                        
Търговска марка: DL Dingli;                                                                    
Модел: 760;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;  

брой

312 [КМ-Прф-2] Перфоратор малък: капацитет минимум 30 листа с 
подвижен ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка, заключващ механизъм

брой

Перфоратор малък: капацитет 30 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен дизайн - метална основа и 
ръкохватка, заключващ механизъм                                                        
Търговска марка: Kangaro;                                                                    
Модел: PERFO-30;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

313 [КМ-Тлбд-1] Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за 
мин. 25 листа, размер на телчетата 24/6, 26/6

брой

Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за 25 
листа, размер на телчетата 24/6, 26/6                                                   
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: CY2208;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

314 [КМ-Тлбд-2] Телбод машинка: метален корпус, за 50-70 листа, размер 
на телчетата 23/8, 23/10

брой

Телбод машинка: метален корпус, за 70 листа, размер на 
телчетата 23/8, 23/10                                                                                 
Търговска марка: DL Dingli;                                                                    
Модел: DL390;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;  

брой

315 [КМ-Тлбд-3] Телбод машинка №10

брой

Телбод машинка №10                                                                             
Търговска марка: Kangaro;                                                                    
Модел: MINI 10;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

316 [КМ-Тлбд-4] Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в кутия

 опаковка

Телчета за телбод 23/8 мм; 1000 бр в кутия                                       
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: 23/8 ОП1000;                                                                                   
Мярка: 1000 бр в кутия;

 опаковка

317 [КМ-Тлбд-5] Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия

 опаковка

Телчета за телбод 23/10 мм; 1000 бр в кутия                                      
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: 23/10 ОП1000;                                                                                   
Мярка: 1000 бр в кутия;

 опаковка

318 [КМ-Тлбд-6] Телчета за телбод 24/6 мм; мин.1000 бр в кутия

 опаковка

Телчета за телбод 24/6 мм; 1000 бр в кутия                                          
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: 24/6 ОП1000;                                                                                   
Мярка: 1000 бр в кутия;

 опаковка
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319 [КМ-Тлбд-7] Телчета за телбод 24/8 мм; мин.1000 бр в кутия

 опаковка

Телчета за телбод 24/8 мм; 1000 бр в кутия                                        
Търговска марка: Kangaro;                                                                    
Модел: 24/8 ОП1000;                                                                                   
Мярка: 1000 бр в кутия;

 опаковка

320 [КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10;  мин.1000 бр в кутия

 опаковка

Телчета за телбод №10; 1000 бр в кутия                                      
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: №10 ОП1000;                                                                                   
Мярка: 1000 бр в кутия;

 опаковка

321 [КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение

брой

Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение                
Търговска марка: 3A;                                                                    
Модел: 1064;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

322 [КМ-Тт-1] Бележник-азбучник формат А4, сто листа, шит, ламиниран, 
с твърди корици

брой

Бележник-азбучник формат А4, сто листа, шит, ламиниран, с 
твърди корици                                                                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 641;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

323 [КМ-Тт-10] Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове

брой

Тетрадка протоколна 100 листа, формат А 4, твърди корици, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове                                         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 040063 A4 ШИТА ТК;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

324 [КМ-Тт-11] Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки 
корици, 70 гр кв.м

брой

Тетрадка, офсет, линирана, 80 листа, формат А4, меки корици, 
70 гр кв.м                                                                                               
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A4 ШР МК 80;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

325 [КМ-Тт-12] Тетрадка протоколна мин.180  листа формат А5, твърди 
кориции, спирала, 70 гр.кв.м.

брой

Тетрадка протоколна 180 листа формат А5, твърди кориции, 
спирала, 70 гр.кв.м.                                                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A5 4 ТЕМИ ТК СП. 180;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

326 [КМ-Тт-13] Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80 
листа, 70 гр кв.м

брой

Тетрадка със спирала формат А5, меки корици 80 листа, 70 гр 
кв.м                                                                                                           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A5 ШР МК СП. 80;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

327 [КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала за 2020 
г., 2021 г. или 2022 г. 

брой

Настолен работен календар-бележник със спирала за 2020 г., 
2021 г. или 2022 г.                                                                                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: КН 13 С ДАТИ;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

328 [КМ-ТТ-15] Тетрадка офсет линирана, мин. 90 листа, формат А4, 
твърди корици, спирала, 70 гр.кв.м.

брой

Тетрадка офсет линирана, 96 листа, формат А4, твърди 
корици, спирала, 70 гр.кв.м.                                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A4 2 ТЕМИ ТК СП. 96;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

329 [Км-ТТ-16] Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа, формат А5, 
твърди корици, спирала, 70 гр. кв. м.

брой

Тетрадка офсет, линирана, 96 листа, формат А5, твърди 
корици, спирала, 70 гр. кв. м.                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A5 2 ТЕМИ ТК СП. 96;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

330 [КМ-Тт-2] Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, 100 ± 10% листа

брой

Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, 100 листа                                                 
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A4 ТК СП. 100;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

331 [КМ-Тт-3] Бележник, формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80  броя листа.

брой

Бележник, формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80 броя листа.                                         
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A4 ТК СП. 80;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

332 [КМ-Тт-4] Бележник - азбучник, формат А5, твърда подвързия от 
изк.кожа, книжно тяло от  бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м,  80 листа, 
± 10%, брой

Бележник - азбучник, формат А5, твърда подвързия от изк. 
кожа, книжно тяло от бяла офс. хартия 70 гр/кв.м, 80 листа           
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 640;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

333 [КМ-Тт-5] Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100  ± 10% бр. листа.

брой

Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100 листа.                                                
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A5 ТК СП. 100;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой



# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, 
в т.ч. марка, модел, вид и т.н.

Мярка

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и 
техните администрации“

334 [КМ-Тт-6] Бележник  формат A5, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200± 10% бр. листа.

брой

Бележник формат A5, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200 листа.                                                                  
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A5 ТК СП. 200;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

335 [КМ-Тт-7] Бележник  формат  165/120мм, офсетова хартия 70 гр/кв.м, 
с изкуствена кожа  и лого по образец, мин.  60 листа± 10%.

брой

Бележник формат 165 / 120 мм, офсетова хартия 70 гр/кв.м, с 
изкуствена кожа и лого по образец, 60 листа                                    
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Бележник 165/120 лого по образец, 60 л.;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

336 [КМ-Тт-8] Бележник  формат  150мм/200мм, 80 ± 10% бр.листа, от 
офсетова хартия,   с бели листа, с перфорация по късата страна с 
надпис лого по заявка.

брой

Бележник формат 150 мм / 200 мм, 80 листа, от офсетова 
хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с надпис 
лого по заявка.                                                                                                          
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Бележник 150/200 лого по образец, 80 л.;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

337 [КМ-Тт-8.1] Бележник формат 90мм/135мм, 80 ± 10% бр.листа, от 
офсетова хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с надпис 
лого по заявка.

брой

Бележник формат 90 мм / 135 мм, 80 листа, от офсетова 
хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с надпис 
лого по заявка.                                                                                                             
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Бележник 90/135 лого по образец, 80 л.;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

338 [КМ-Тт-9] Тетрадка протоколна мин.180 листа, формат А 4 /твърди 
корици/, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове

брой

Тетрадка протоколна 180 листа, формат А 4 /твърди корици/, 
тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: A4 ТК 180;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

339 [КМ-Па-9] Папка: класьор,с PVC подходяща за съхранение на 
документи А4;   с широчина на гърба от 3 см;  със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи 
доставка в поне 5 различни цвята. брой

Папка: класьор,с PVC подходяща за съхранение на документи 
А4; с широчина на гърба от 3 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; с възможност за 
доставка на 5 различни цвята.                                                                
Търговска марка: REXON;                                                                    
Модел: 5955;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

340 [КМ-Рз1] Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 
теми, в различни цветове

 опаковка

Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 
теми, в различни цветове                                                                       
Търговска марка: GERA FOLIEN;                                                                    
Модел: КАРТОН 10ЦВ ТЕМИ;                                                                                   
Мярка: 10 цвята в опаковка;

 опаковка

341 [КМ-Рз2] Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове

 опаковка

Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове                                                                                     
Търговска марка: NOKI;                                                                    
Модел: PVC 10ЦВ ТЕМИ;                                                                                   
Мярка: 10 цвята в опаковка;

 опаковка

342 [КМ-Рз-3] Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с букви от 
А до Я

 опаковка

Разделител за класьори: РР материал, размер А4, с букви от А 
до Я                                                                                                              
Търговска марка: SPREE;                                                                    
Модел: PVC A4 А-Я;                                                                                   
Мярка: 30 броя в опаковка;

 опаковка

343 [КМ-Рз-4] Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5х24 см,/ 
(+/-10%)/ с два отвора , картон, мин. 100 броя в опаковка, мин. 2 цвята

 опаковка

Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5 х 24 см, с 
два отвора, картон, 100 броя в опаковка, с възможност за 
доставка на 5 различни цвята                                                                  
Търговска марка: Office Point;                                                                    
Модел: 11010025;                                                                                   
Мярка: 100 броя в опаковка;

 опаковка

344 [КМ-Рз-5] Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31

 опаковка

Разделител за класьори: РР материал, А4, с цифри от 1 до 31          
Търговска марка: EXXO;                                                                    
Модел: PVC A4 1-31;                                                                                   
Мярка: 31 броя в опаковка;

 опаковка

345 [КМ94] Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 мл

брой

Спрей за почистване на бяла дъска, 250 мл                                       
Търговска марка: Office Point;                                                                    
Модел: 11806034;                                                                                   
Мярка: Флакон 250 мл.;

брой

346 [КМ-95.1] Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи етикети, 
200 мл

брой

Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи етикети, 
200 мл                                                                                                       
Търговска марка: Cleanrange;                                                                    
Модел: 195-50-223;                                                                                   
Мярка: Флакон 200 мл.;

брой

347 [КМ-Др-01] Четки за рисуване, комплект 6 бр.

 опаковка

Четки за рисуване, комплект 6 бр.                                                         
Търговска марка: OFFIM;                                                                    
Модел: 4 ОБЛИ+2 ПЛОСКИ;                                                                                   
Мярка: комплект 6 бр. в опаковка;

 опаковка

348 [КМ-Др-02] Бои за рисуване акварелни 8 цвята

 опаковка

Бои за рисуване акварелни 8 цвята                                                      
Търговска марка: Centrum;                                                                    
Модел: 80447;                                                                                   
Мярка: комплект 8 цвята в опаковка;

 опаковка



# Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка Спецификации на предложените от участника артикули, 
в т.ч. марка, модел, вид и т.н.

Мярка

Образец 2.1 към техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и 
техните администрации“

349 [КМ-Др-03] Азбучник, А4, твърда крица, мин. 80 листа

брой

Азбучник, А4, твърда корица, 100 листа                                        
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: 641;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

350 [КМ-Др-04] Гланцово блокче

брой

Гланцово блокче                                                                                       
Търговска марка: LET'S;                                                                    
Модел: B5 ГЛАНЦОВ;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

351 [КМ-Др-05] Скицник

брой

Скицник                                                                                                     
Търговска марка: LET'S;                                                                    
Модел: СКИЦНИК №4;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

352 [КМ-НОИ-01] Архивна кутия, формат А1 (по приложени образец и 
технически спецификации)

брой

Архивна кутия, формат А1 (по приложени образец и 
технически спецификации)                                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Архивна кутия, А1 по приложени образец;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

353 [КМ-НОИ-02] Архивна кутия, формат А2 (по приложени образец и 
технически спецификации)

брой

Архивна кутия, формат А2 (по приложени образец и 
технически спецификации)                                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Архивна кутия, А2 по приложени образец;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

354 [КМ-НОИ-03] Архивна кутия, формат А3 (по приложени образец и 
технически спецификации)

брой

Архивна кутия, формат А3 (по приложени образец и 
технически спецификации)                                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Архивна кутия, А3 по приложени образец;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой

355 [КМ-НОИ-04] Архивна кутия, формат А4 (по приложени образец и 
технически спецификации)

брой

Архивна кутия, формат А4 (по приложени образец и 
технически спецификации)                                                                   
Търговска марка: OK Office;                                                                    
Модел: Архивна кутия, А4 по приложени образец;                                                                                   
Мярка: 1 брой в опаковка;

брой
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Изх. № .............................. 

София, ................... 20…. г. 

ДО 

1.  .............................................................. 

      2.  .............................................................. 

3.  .............................................................. 

(наименования и адреси на изпълнителите по РС) 

 
 

 

ПОКАНА 
 

за подаване на оферта чрез Системата за електронно възлагане на обществени 

поръчки (СЕВОП), въз основа на сключено Рамково споразумение 

№ ...................../......................г., с предмет 

„...........................................................................................................................................“ 

 

На основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП и чл. ...... от Рамково споразумение № 

...................../......................г. на Централния орган за покупки, .................................(наименование 

на индивидуалния възложител) Ви кани да подадете оферта при следните условия:  

1. Предмет на поръчката:....................................................................... (наименование на 

обособената позиция). 

2. Срок и място за изпълнение на договора:.................................................. 

3.  Обща прогнозна стойност на поръчката без ДДС:............................................................ 

Участник, чиято оферта надвишава прогнозната стойност на поръчката, ще бъде 

отстранен. 

4. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: ................................................ 

(не повече от 5 % от стойността на договора без ДДС) 

5.  Изисквания към офертата:  

Попълването и подаването на офертите, както и тяхното разглеждане, оценка и класиране 

се извършва електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки 

(СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”, раздел „Мини-

процедури“. Изпълнителите по рамковото споразумение нямат право да оферират единични 

цени за артикули, които са по-високи от предложените от тях по рамковото споразумение, а 

могат да предлагат същите или такива с по-ниски стойности.  

(Изпълнителите по рамковото споразумение участват със същия ЕЕДОП, който са 

подали при централизираната открита процедура и не подават нов такъв, освен ако не е 

настъпила промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана 

процедура. Индивидуалният възложител следва да постави изискване за деклариране 

отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП в провежданата от него мини-

процедура. В секцията „Изисквания“, системата, за улеснение на индивидуалния възложител, 

автоматично копира групата въпроси от „Техническо предложение“ от централизираната 

процедура. Индивидуалният възложител има възможност за редактиране на текстовете във 

въпрос 1.1.1. В случай че артикул се изработва по образец на индивидуалния възложител, 

образецът следва да бъде изтеглен от въпрос 1.1.2. и да бъде прикачен във въпрос 1.1.1., като 

се добави в полето на въпроса текст поясняващ кой артикул от образеца на ценова оферта 

ще бъде изработван по образец. Индивидуалният възложител следва да изтрие т. 2 от въпрос 

https://sevop.minfin.bg/
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1.1.1. и целия въпрос 1.1.2. тъй като информацията е свързана с централизираната открита 

процедура.  

7. Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена 

(Оценката се извършва по начина, описан в чл. 18 – чл. 19 от рамковото споразумение)  

8. Срок за представяне на офертите в отговор на поканата, съгласно графика в СЕВОП, 

а именно до 23:59 ч. на .............................. г.  

9. Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график, а именно……..........ч. на 

...........................г. 

10. Подаването на оферти, разглеждането и класирането им се извършва в СЕВОП. 

Лице за контакти: ........................................................................................................................... 

 

 

 

Приложения към поканата:  

1. Проект на договор (образец № 6 от документацията за централизираната открита 

процедура); 

2. Друго – по преценка на възложителя. 

 

Възложител:............................................. 

                           (име и длъжност)   

      Подпис и печат: ..................................... 

 

 

 

 

 

Забележка: По преценка на възложителите, в поканата може да бъдат включени 

допълнителни изисквания и информация, стига те да не противоречат на сключеното рамково 

споразумение по съответната обособена позиция. 
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Д О Г О В О Р 
 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „Доставка канцеларски материали за нуждите на……………………..”,  

обособена позиция № …… – „……………………………………………………….”  

 

Днес, ..................................... год., в гр. ………………., между: 

  

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със седалище и адрес на управление: 

гр………………………., ул. ……………… № ………………………, ЕИК …………….., 

представлявано от ………………………………………………………………………….., 

наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, 

и  

................................................................, със седалище и адрес на управление: 

................................................................................................................................................, 

ЕИК:………………, представлявано от ........................................(посочва се качеството на 

лицето подписващо договора), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга 

страна,  

след проведена процедура по чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 

връзка с чл. 4 от сключено Рамково споразумение № …………………………… за 

възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“  

№………….. – „………………………………………………..”, наричано по-нататък 

„Рамковото споразумение” и Решение № ............................ от ...........................г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, като 

страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ  И СРОК НА ДОГОВОРА. 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извърши доставка на канцеларски материали/пощенски пликове и 

бланки/ различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс 

хартия, цветна хартия, картони и др., съгласно своето техническо и ценово предложение 

съдържащо се в СЕВОП,  неразделна част от настоящия договор. 

(2) Видовете канцеларски материали/ пощенски пликове и бланки/ различни видове 

хартия за офиса по ал. 1 ще бъдат наричани по-нататък „артикули” или „стоки”. 

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване до 

достигане на максималната му стойност, но не по-късно от  …………………………. г. 

 

ІI. КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ОПАКОВКА. 

Чл. 3.  Доставяните стоки следва да са оригинални, неупотребявани и да отговарят 

на условията и изискванията на рамковото споразумение, техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническото и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато е 

приложимо, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

представи документите, доказващи качеството на стоките, както и техния произход: 

сертификати за произход и качество на доставените стоки, декларации за съответствие, 

информационен лист за безопасност и други. 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури опаковка на доставяните стоки, 

която да ги предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им, 

както и по време на тяхното съхранение, в съответствие с посочените в Раздел IIІ от 

Рамковото споразумение изисквания.  
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ІІІ. ЦЕНА  И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. (1) Цената на договора е в размер на ……… лв. (словом) без ДДС, съгласно 

ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.  

(2) Единичните цени за отделните артикули са окончателни за срока на изпълнение 

на договора и не подлежат на промяна, освен в предвидените в закона случаи.  

  (3) Цените включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на 

настоящия договор, включително разходите за опаковка, транспортни разходи, такси, мита, 

застраховки и други до мястото за доставка, посочено в чл. 7. 

Чл. 6. (1) За извършената доставка се съставя двустранен приемо-предавателен 

протокол, подписан от страните. 

(2) Цената на артикулите по конкретната заявка се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол за 

извършената доставка и след получаване на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставените стоки в лева, по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: ......................... ; BIC:…………… ; IBAN:………………..  

 

 

ІV. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА 

Чл. 7. Артикулите, предмет на доставка по този договор се доставят на следния/ите 

адрес/и  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

………………………………………………………………………………. 

Чл. 8. Срокът за доставка на артикулите е до………. (………..) дни от подаване на 

заявката.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка качествено и в 

срок, без отклонение от договореното и без недостатъци; 

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на некачествената, непълна или 

дефектна доставка по реда и в сроковете, определени в този договор; 

3. по всяко време на изпълнение на настоящия договор да осъществява текущ 

контрол и проверки относно качеството на доставяните стоки, етапа на изпълнение на 

доставките и други, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. да не приеме и върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повредени артикули, доставени без 

опаковка или неотговарящи на някои от посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули по реда и при условията на настоящия договор; 

2. да приеме доставените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули по реда и при условията 

на настоящия договор. 

  

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи цената на доставените артикули по реда и при условията на настоящия 

договор; 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация и съдействие, необходими му за 

качественото извършване на доставките по чл. 1. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да достави стока, която съответства по количество, качество, описание и опаковка 

на посоченото в настоящия договор и на приложената към договора оферта; 
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2. да достави стока, която да съответства на изискванията на Техническата 

спецификация на артикулите, съдържаща се в образеца на техническото предложение в 

СЕВОП; 

3.да осъществи доставката до мястото/местата по чл. 7 за своя сметка; 

4.да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени 

дефекти в процеса на изпълнението на договора в сроковете по чл. 18; 

5. да замени за своя сметка артикули, доставени без опаковка и други изисквания 

съгласно настоящия договор; 

6. да предостави достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящия 

договор, на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7. да предостави необходимата техническа документация към артикулите, когато 

такава се предоставя от производителя; 

 

VІІ. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ. 

Чл.13. Уведомленията между страните, в това число и заявките за доставка, се  

извършват в писмена форма.  

Чл.14. Упълномощените лица за изпълнение на дейностите по този договор са както 

следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Име, длъжност, телефон, факс, e-mail, адрес:  

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Име, длъжност, телефон, факс, e-mail, адрес:  

 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 

добро изпълнение в размер на …….. (до 5 % пет процента от цената на договора без ДДС).  

 (2) При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се 

освобождава /възстановява/ в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни 

след приключване на договора.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от гаранцията, в случаите, когато в 

негова полза е възникнало вземане от неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение, ако в хода 

на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и спорът е отнесен за решаване пред компетентния 

български съд. 

Чл. 16. Обслужването на банковата гаранция/застраховката, таксите и други 

плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата 

гаранция/застраховката за целия период на действие на договора, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІХ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ 

Чл. 17. Предаването и приемането на доставката на мястото/местата по чл. 7 се 

извършва с приемо-предавателен протокол. Протоколът трябва да посочва вида и 

количеството на доставените артикули.  Доставките се извършват в рамките на работното 

време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

X. РЕКЛАМАЦИИ. 

 

Чл. 18. В случай, че се установят скрити недостатъци и/или дефекти, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен, същият е длъжен да ги отстрани или замени стоките с 

нови със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за 

използване по предназначение, в срок до 2 дни от уведомлението.  
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Чл. 19. Всички разходи, свързани с подмяната, транспорта и други на некачествени 

или дефектни стоки през времето на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ХІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 20. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, 

или изискванията за нея съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки конкретен случай, неустойка в размер на 5% (пет процента) 

от стойността на дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от 

стойността на договора без ДДС. 

Чл. 21. При забава на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС за 

всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без 

ДДС. 

Чл. 22. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

0.05% от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 2% (два процента) от 

стойността на договора без ДДС. 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите обезщетения и 

неустойки от сумите дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставените артикули или от 

гаранцията за изпълнение. 

Чл. 24. (1) При неизпълнение на задълженията на която и да е от страните, 

изправната страна може да развали договора при условията и по реда на чл. 87 и 

следващите от ЗЗД. 

 (2) Страните имат право да прекратят действието на договора по взаимно съгласие. 

 

XІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 25. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 26. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения, намиращи 

се в СЕВОП: 

 Приложение № 1 – Техническо предложение на изпълнителя - в СЕВОП. 

 Приложение № 2–  Ценово предложение - в СЕВОП. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

  

 

.................................................                        ............................................... 

         




