
Партида: 05028 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: РД-16-325   от 15/04/2016 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM,  

до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата  

Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05028

Поделение: ________

Изходящ номер: РД-16-325 от дата 15/04/2016

Коментар на възложителя:
преписка № 05028-2016-0014 в РОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Министерство на икономиката

Адрес
ул. Славянска № 8

Град Пощенски код Държава
София 1052 РБългария

За контакти Телефон
ГД ЕФК 02 9329235

Лице за контакт
Диляна Микова, държавен експерт ГД ЕФК

Електронна поща Факс
e-docs@mi.government.bg 02 9872190

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mi.government.bg

Адрес на профила на купувача:
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http://www.mi.government.bg/bg/competitions/periodichna-dostavka-na

-kancelarski-materiali-i-kopirna-hartiya-za-razpechatvashta-i-

kopirna-tehnika-za-1108-c341-1.html?p=e30=

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на природен  

газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на въглища  

или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на:

извършване на промяна/техническа редакция

добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление)

„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за 

разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспсособност“ 2014-2020г.“ 

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
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Предметът на Обособена позиция 1 е включен в списъка по чл. 30 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което и на 

основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, посочената обособена позиция е 

запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания.

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за 

разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспсособност“ 2014-2020г.“ 

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

Предметът на Обособена позиция 1 е включен в списъка по чл. 30 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което и на 

основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, посочената обособена позиция е 

запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30199000

Доп. предмети 30197600

22851000

22850000

22852000

30197220

44617100

30197000

39263000

30192121

30192125

30192930

30192133

30192800

30197330

30141000

30141200

30193000

30199600

30197100

31440000

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
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Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение

Номер: РД-16-307   от 08/04/2016 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е  

посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2016-726533

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 05028-2016-0014

(nnnnn-yyyy-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за  

поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 726533

(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  

РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 08/04/2016 дд/мм/гггг

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП

Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или  

коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на оригиналното  

обявление)

V.1)

Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя

Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на  

първоначалните, подадени от възложителя

И двете

V.2)
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В оригиналното обявление

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете  

справка със съответната документация за участие)

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната  

документация за участие)

V.3)

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето, съдържанието  

на което трябва да се  

промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето, съдържанието  

на което трябва да се  

промени:

Вместо: Да се чете:

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в  

приложимите случаи)

Място на датите, които трябва да бъдат  

променени:

Вместо: Да се чете:

Срок за получаване на офертите/заявленията  

за участие

25/05/2016 дд/мм/гггг

17:30 (час)

07/06/2016 дд/мм/гггг

17:30 (час)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите 26/05/2016 дд/мм/гггг

14:00 (час)

08/06/2016 дд/мм/гггг

14:00 (час)

ІV.3.3) Срок за получаване на документация  

за участие

25/05/2016 дд/мм/гггг

17:30 (час)

07/06/2016 дд/мм/гггг

17:30 (час)

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)

V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите  

случаи)

Номер и наименование на полето,  

което ще се допълва (частта от  

текста, която трябва да се  

добави):

Текст, който трябва да се добави:

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 1 Периодична  

доставка на канцеларски материали  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020". 3) Количество и обем, т. 8.   

Кламери - 32мм, Никелирани  

кламери с размер 32мм,  

100бр./опак., Кутия/100бр./, текстът  

се прецизира, така:

"Кламери -25-32мм, Никелирани кламери с размер 25-

32мм, 100 бр./опак, Кутия /100бр./.
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-В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 1 Периодична  

доставка на канцеларски материали  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020". 3) Количество и обем., т. 9  

Кламери 50мм, Никелирани кламери  

с размер 50мм, 100бр./опак,  

кутия /100бр./, текстът се прецизира,  

така:

"Кламери -48-52мм", Никелирани кламери с размер 48-

52мм, 100бр./опак, Кутия 100бр".

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020". 3) Количество и обем, т.1  

Копирна хартия А4 бяла, 80 г/кв.м,  

Непрозрачност: 95%, Белота – CIE 

172, Дебелина - 104 µm, Клас А,  

Пакет 5 х 500 листа, текстът се  

прецизира, така:  

"Копирна хартия  А4 бяла, 80 г/ кв.м, Непрозрачност:  

мин.90%, Белота – CIE мин.158, Дебелина -– мин.104 

µm Клас А, Пакет 5х500 листа"  

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020". 3) Количество и обем, т. 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 5х500листа,  

текстът се прецизира,така:  

"Рециклирана Копирна хартия  А4, 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 1. Рециклирана хартия, която следва да  

бъде произведена от 100% рециклирани влакна,  

подходяща за копирни машини, лазерни и  

мастиленоструйни принтери. Възстановените хартиени  

влакна могат да включват както рециклирани влакна от  

отпадъци след потреблението, така и рециклирани  

влакна от фабрики за хартия, познати още като  

технологичен отпадък. Рециклираните влакна от  

отпадъци след потреблението могат да идват от  

индивидуални потребители, офиси, печатници,  

книговезници или други подобни. 2.Хартията трябва да  

е избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без  

свободен  хлор (ECF), Пакет 5 х 500 листа"  

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

"Рециклирана Копирна хартия  А3, 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 1. Рециклирана хартия, която  

следва да бъде произведена от 100% рециклирани  

влакна, подходяща за копирни машини, лазерни и  
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2020", 3) Количество и обем, т. 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,  

текстът се прецизира,така:

мастиленоструйни принтери. Възстановените хартиени  

влакна могат да включват както рециклирани влакна от  

отпадъци след потреблението, така и рециклирани  

влакна от фабрики за хартия, познати още като  

технологичен отпадък. Рециклираните влакна от  

отпадъци след потреблението могат да идват от  

индивидуални потребители, офиси, печатници,  

книговезници или други подобни.2.Хартията трябва да  

е избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без  

свободен  хлор (ECF),Пакет - 500 листа".  

В Приложение Б) Иноформация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, т. 14  

Самозалепващи етикети, Размери  

98х64; ролка -

1000бр,Ролка/1000бр./, текстът се  

прецизира, така:

 "Самозалепващи етикети, Размери 98х64; ±10%  

отклонение, ролка -1000бр., Ролка/1000бр./"

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, т. 15   

Коректор лента, 4 мм ширина на  

лентата, 6м. дължина на лентата,  

бр., текстът се прецизира, така:   

"Коректор лента, 4 - 6 мм ширина на лентата, 5 – 8 м. 

дължина на лентата, Бр." .  

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, т. 27    

Неонови самозалепващи листчета,  

Неонови СМЗ листчета, 75х75 мм,  

мин. 400 листчета в кубче, мин. 4  

цвята,   текстът се прецизира, така:  

"Неонови самозалепващи листчета, Неонови СМЗ  

листчета, 75х75 мм.±5% отклонение, мин. 400 листчета  

в кубче,  мин. 4 цвята"

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

"Индекси пластмасови, лепящи неон, 43 х 24 мм, ±5%  

отклонение, мин. 50 листчета  в опаковка, опак".
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на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, 4)  

Допълнителна информация, т. 37  

Индекси пластмасови, лепящи неон, 

43 х 24 мм, мин. 50 листчета  в  

опаковкаопак., текстът се  

прецизира, така:  

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, 4)  

Допълнителна информация, т.38  

Индекси пластмасови, лепящи неон, 

45 х 12 мм, мин. 5 цвята, мин. 125  

листчета в комплект, К-т, текстът се  

прецизира, така:  

"Индекси пластмасови, лепящи неон, 45 х 12 мм,±5%  

отклонение,  мин. 5 цвята, мин. 125 листчета в  

комплект, К-т".  

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, 4)  

Допълнителна информация, т. 41  

Самозалепваща опаковъчна лента,  

Размери- 50/66 мм в кутии по 6  

броя. Дебелина 40 микрона, Кутия/6  

броя/, текстът се прецизира, така:

"Самозалепваща опаковъчна лента, Размери- 50/66 мм  

±5% отклонение в кутии по 6 броя, Дебелина 40  

микрона, Кутия /6 броя/".

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, 4)  

Допълнителна информация, т. 42  

Гумички: подходящи за триене на  

химикал и молив, изработени от  

естествен каучук; размери:  

5.7/1.4/0.8, текстът се прецизира,  

така:

 "Гумички: подходящи за триене на химикал и молив,  

изработени от естествен каучук"

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

 "Поставка за тиксо в комплект с 1 ролка тиксо,  

Поставката да е за тиксо с размери: 19 мм/33м."
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Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, 4)  

Допълнителна информация, т. 43  

Поставка за тиксо в комплект с 1  

ролка тиксо, Размер - 102 x 58 x 40  

мм, текстът се прецизира, така:

В Приложение Б) Иноформация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, 4)  

Допълнителна информация, т. 46  

Лепило за картон и хартияВид –

сухо; Размер – 21 гр.Бързосъхнещо,  

текстът се прецизира, така:  

"Лепило за картон и хартия, Вид – сухо; Размер –

мин.20 гр., Бързосъхнещо"  

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, 4)  

Допълнителна информация, т. 51  

Корица за подвързване 210 гр.-

основа, Материал: картон. Размер:  

А4 Кожен дизайн, Опаковка/100  

бр./, текстът се прецизира,така:

"Корица за подвързване мин.210 гр.-основа, Материал:  

картон. Размер: А4 Кожен дизайн, Опаковка/100 бр./"

В Приложение Б) Информация  

относно обособени позиции)   

Обособена позиция 2 Периодична  

доставка на офис  принадлежности  

за нуждите на Управляващия орган  

на Оперативна програма "Иновации  

и конкурентоспособност 2014 -

2020", 3) Количество и обем, 4)  

Допълнителна информация, т. 52  

Корица за подвързване прозрачна,  

горнаФормат А4. За завършен вид  

на документа. Дебелина - 200µm

Опаковка/10 бр./, текстът се  

прецизира, така:  

"Корица за подвързване прозрачна, горна Формат А4.  

За завършен вид на документа. Дебелина – мин. 200µm,  

Опаковка/10 бр./"

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)
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В Документацията за участие, Раздел 5„Техническа 

спецификация.Изисквания за изпълнение на поръчката“, 

т.5.Б„Изисквания за изпълнение на обособена позиция 1“, 

т5.Б.3“Изисквания  по изпълнение на доставката“ в Таблицата се 

правят следните промени: -В артикул 8.Кламери - 32мм,Никелирани 

кламери с размер 32мм,100бр./опак., Кутия/100бр./, текстът се 

прецизира така: "Кламери-25-32мм,Никелирани кламери с размер 25-

32мм,100 бр./опак,Кутия/100 бр./"; -В артикул 9.Кламери 

50мм,Никелирани кламери с размер 50мм,100бр./опак, кутия/100бр./, 

текстът се прецизира, както следва: "Кламери -48-52мм", Никелирани 

кламери с размер 48-52мм,100бр./опак,Кутия 100бр".В Приложение № 7 

по Обособена позиция 1,Ценово предложение от Док. за участие се 

прави следната промяна:-В артикул 8.Кламери -32мм, Никелирани 

кламери с размер 32мм, 100бр./опак., Кутия/100бр./,текстът се 

прецизира, както следва: "Кламери -25-32мм, Никелирани кламери с 

размер 25-32мм, 100 бр./опак, Кутия /100 бр./."; -В артикул 

9.Кламери 50мм,Никелирани кламери с размер 50мм, 100бр./опак, 

кутия /100бр./,текстът се прецизира така:"Кламери -48-

52мм",Никелирани кламери с размер 48-52мм, 100бр./опак, Кутия 

100бр".В Док.за участие,Раздел 5„Техническа спецификация. 

Изисквания за изпълнение на поръчката“, т.5.В „Изисквания за 

изпълнение на обособена позиция 2“, т. 5.В.3„Изисквания  по 

изпълнение на доставката“ в Таблицата се правят следните промени:В 

артикул 1 Копирна хартия А4 бяла, 80 г/кв.м,Непрозрачност: 

95%,Белота – CIE 172,Дебелина - 104 µm,Клас А,Пакет 5 х 500 листа, 

текстът се прецизира така: "Копирна хартия  А4 бяла, 80 г/ 

кв.м,Непрозрачност: мин.90%,Белота – CIE мин.158,Дебелина-–мин.104 

µm Клас А,Пакет 5х500 листа".В артикул 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 5х500листа, текстът се прецизира, както следва:  

"Рециклирана Копирна хартия  А4, 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 1.Рециклирана хартия,която 

следва да бъде произведена от 100% рециклирани влакна, подходяща за 

копирни машини,лазерни и мастиленоструйни принтери.Възстановените 

хартиени влакна могат да включват както рециклирани влакна от 

отпадъци след потреблението,така и рециклирани влакна от фабрики за 

хартия,познати още като технологичен отпадък.Рециклираните влакна 

от отпадъци след потреблението могат да идват от индивидуални 

потребители,офиси,печатници,книговезници или други 

подобни.2.Хартията трябва да е избелена изцяло без хлор (TCF) или 

поне без свободен  хлор (ECF),Пакет 5 х 500 листа".В артикул 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, текстът се 

прецизира така: "Рециклирана Копирна хартия А3, 80 г/ кв.м.Белота 

на хартията: мин. 85 (белота по International on illumination -CIE 

или алтернативен),Непрозрачност:минимум 80;Дебелина: минимум 104
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(дебелина на лист хартия в µm);Клас: А 1.Рециклирана хартия, която 

следва да бъде произведена от 100% рециклирани влакна, подходяща за 

копирни машини, лазерни и мастиленоструйни принтери.Възстановените 

хартиени влакна могат да включват както рециклирани влакна от 

отпадъци след потреблението, така и рециклирани влакна от фабрики 

за хартия, познати още като технологичен отпадък.Рециклираните 

влакна от отпадъци след потреблението могат да идват от 

индивидуални потребители, офиси, печатници, книговезници или други 

подобни.2.Хартията трябва да е избелена изцяло без хлор (TCF) или 

поне без свободен  хлор (ECF),Пакет - 500 листа".Информацията 

относно промяната продълж.в раздел VII Друга информация от 

Решението. 

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
КЗК

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 РБългария

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Продължение  на информацията от раздел V.9 "Друга допълнителна 

информация" от настоящото Решение за промяна: Документацията за 

участие, в Раздел 5.“Техническа спецификация. Изисквания за 

изпълнение на поръчката“, в 5.В“Изисквания за изпълнение на 

обособена позиция 2“,т.5.В.3“Изисквания  по изпълнение на 

доставката“ в Таблицата се правят следните промени: В артикул 14 

Самозалепващи етикети, Размери 98х64; ролка -1000бр, 

Ролка/1000бр./,текстът се прецизира така:"Самозалепващи 

етикети,Размери 98х64; ±10% отклонение,ролка -

1000бр.,Ролка/1000бр./".В артикул 15 Коректор лента, 4мм ширина на 
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лентата,6м. дължина на лентата, бр.,текстът се прецизира 

така:"Коректор лента,4 - 6 мм ширина на лентата,5 – 8 м.дължина на 

лентата,Бр.".В артикул 27 Неонови самозалепващи листчета, Неонови 

СМЗ листчета,75х75мм, мин.400 листчета в кубче,мин.4 цвята, 

бр.,текстът се прецизира така:"Неонови самозалепващи листчета, 

Неонови СМЗ листчета, 75х75 мм.±5% отклонение,мин. 400 листчета в 

кубче,мин.4 цвята, бр.".В артикул 37 Индекси пластмасови, лепящи 

неон, 43 х 24мм, мин.50 листчета  в опаковка, опак.,текстът се 

прецизира така:"Индекси пластмасови,лепящи неон, 43 х 24 мм, ±5% 

отклонение, мин.50 листчета  в опаковка, опак".В артикул 38 Индекси 

пластмасови,лепящи неон, 45х12 мм, мин.5 цвята,мин.125 листчета в 

комплект,К-т,текстът се прецизира така: "Индекси пластмасови, 

лепящи неон, 45х12 мм,±5% отклонение,мин.5 цвята, мин.125 листчета 

в комплект, К-т".В артикул 41 Самозалепваща опаковъчна лента, 

Размери- 50/66 мм в кутии по 6 броя.Дебелина 40 микрона,Кутия/6 

броя/, текстът се прецизира така:"Самозалепваща опаковъчна лента, 

Размери- 50/66 мм ±5% отклонение в кутии по 6 броя,Дебелина 40 

микрона,Кутия /6 броя/".В артикул 42 Гумички: подходящи за триене 

на химикал и молив,изработени от естествен каучук; размери: 

5.7/1.4/0.8, бр.,текстът се прецизира така:"Гумички:подходящи за 

триене на химикал и молив, изработени от естествен каучук, бр.".В 

артикул 43 Поставка за тиксо в комплект с 1 ролка тиксо, Размер -

102x58x40 мм, бр.,текстът се прецизира,така:"Поставка за тиксо в 

комплект с 1 ролка тиксо,Поставката да е за тиксо с размери: 19 

мм/33м, бр.".В артикул 46 Лепило за картон и хартия Вид –

сухо,;Размер – 21 гр.Бързосъхнещо, бр.,текстът се прецизира така: 

"Лепило за картон и хартия,Вид – сухо;Размер – мин.20 

гр.,Бързосъхнещо, бр.".В артикул 51 Корица за подвързване 210 гр.-

основа, Материал: картон.Размер: А4 Кожен дизайн,Опаковка/100 

бр./,текстът се прецизира така:"Корица за подвързване мин.210 гр.-

основа, Материал: картон. Размер: А4 Кожен дизайн, Опаковка/100 

бр./".В артикул 52 Корица за подвързване прозрачна, горна Формат 

А4.За завършен вид на документа. Дебелина - 200µm,Опаковка/10 

бр./,текстът се прецизира така:"Корица за подвързване прозрачна, 

горна Формат А4. За завършен вид на документа.Дебелина – мин.200µm, 

Опаковка/10 бр./".В Приложение № 7а по Обособена позиция 2,Ценово 

предложение от Документацията за участие важи горепосочената 

промяна за артикулите.

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 15/04/2016 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Божидар Цецов Лукарски

Длъжност:
министър на икономиката
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