
    

 

 

 

 
  

Документът е създаден по бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение 
на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно 

действащото законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

1 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  И К О Н О М И К А Т А   

 

 

№ 26-00-55/15.04.2016 г. 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпилo исканe за разяснения по открита от Министерство на 

икономиката процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за 

разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на 

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО на ОПИК) 

по обособени позиции: 

1.  Обособена позиция 1 „Периодична доставка на  канцеларски материали  за  

нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 

2. Обособена позиция № 2 "Периодична доставка на офис принадлежности за  

нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомявам следното: 

 

Въпрос: Фирмата ни е потенциален учстник в открита процедура за възлагане на 

обществен апоръчка, с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и 

копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на 

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО на ОПИК) по 
обособени позиции: 

1.  Обособена позиция 1 „Периодична доставка на  канцеларски материали  за  

нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020; 2. Обособена позиция № 2 "Периодична доставка на 

офис принадлежности за  нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

 Моля за Вашия отговор на следните въпроси: 
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1. В документацията за участие, Таблица с техническа спецификация по 

Обособена позиция № 2, артикулите 1-3 са следните: 

 

№ Артикул Описание Мерна единица Номер и 

страница от 

каталога 

1 Копирна хартия  А4 

бяла, 80 г/ кв.м 

Непрозрачност: 95% 

Белота – CIE 172 

Дебелина - 104 µmКлас А 

Пакет 5 х 500 листа  

 

 

2 Копирна хартия  А4 

бяла, 80 г/ кв.м. 

Белота на 
хартията: мин. 85  

(белота по 

International on 

illumination  - CIE 

или алтернативен) 

Непрозрачност: минимум 80; 

Дебелина: минимум  100 +/3  (дебелина на 

лист хартия в µm);Клас: А 
 

Пакет 5 х 500 листа  

 

 

3 Копирна хартия  А3 
бяла, 80 г/ кв.м. 

Белота на 

хартията: мин. 85  

(белота по 

International on 

illumination  - CIE 
или алтернативен) 

Непрозрачност: минимум 80; 
Дебелина: минимум 104 (дебелина на лист 

хартия в µm); 

Клас: А  

 

Пакет – 500 листа  

 

За артикул № 1 Копирна хартия А4 бяла, 80г/кв.м, показателите за лабораторно 

изпитване са посочени с цяло число – Непрозрачност: 95%, Белота – CIE 172, 

Дебелина – 104 µm, без допустими отклонения. От „Института по целулоза и хартия“ АД, 

ни информираха, че „При оценка на съответствието на резултатите от изпитването с 

поставено изискване винаги трябва да се има предвид т.н. неопределеност т.е. резултатът 

с посочения ±“. 

 

На второ място исканите параметри по показател Непрозрачност и Белота CIE са много 

високи и кореспондират само с един вид търговска марка копирна хартия, 

коетоограничавазначително броя на потенциалните фирми – участници в процедурата и 

води до нелоялна конкуренция и ограничаване на свободната конкуренция. Моля, да 

уточните дали относно артикул 1 ще приемете копирна хартия с допустими отклонения в 

показателите и в какъв диапазон могат да бъдат тези отклонения? Моля, също така да 

преразгледате показатели Непрозрачност и Белота CIE, така че да се даде възможност 

на по-широк кръг от фирми да участват, което ще създаде реална конкуренция и разбира 

се не на последно място по-добра цена за Вас като Възложител. 
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2. Моля, за Вашето уточнение кои от гореспоменатите артикули следва да бъде от 

рециклирана хартия? Навсякъде като допълнение към описанието на копирната 

хартия е записано „Бяла“, което от своя страна няма как да е описание на 

рециклирана хартия- тъи като 100% рециклираната хартия не е бяла на цвят, 

произвежда се от отпадъчна хартия и нейната белота е много по-ниска и съответно 

цвета й е кафяв. 

 

Отговор: По отношение на гореспоменатите аратикули е допуснат пропуск, който е 

отстранен по реда на чл. 27а, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП с решение за промяна, публикувано на 

профила на купувача. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

 

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

Министър на икономиката 

 

 


