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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

     

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И РАЗПИСАНИЕ НА 

ДОСТАВКИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА. 

 

 І. Предмет на поръчката: „Периодична доставка на канцеларски материали, 

копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и 

звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, 

както следва: 

1. Канцеларски материали; 

2. Копирна хартия; 

3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника.  

4. Оригинални  консумативи за разпечатваща техника.   

5. Папки – обособената позиция е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

6. Класьори – обособената позиция е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

7. Кламери – обособената позиция е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

8. Пликове – обособената позиция е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

9. Хартиени кубчета – обособената позиция е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

10. Хартиени ролки – обособената позиция е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

 

  II. Пълно описание на поръчката:  

  Доставките ще се извършват периодично, съгласно разбивка по отделни звена и 

периоди до 31.03.2016г. Доставките се извършват до складовите помещения на съответните 

звена на Медицински университет-София до 15-то число на първия месец от съответното 

тримесечие през 2015/2016г. Артикулите за трето тримесечие на 2015г. се доставят до 

съответните звена до 15 календарни дни от  сключване на договора. 

 1. Техническите спецификации общо по позиции са подробно описани  в Приложение 

№ 1а от документацията за участие 

 2.  Разписание на доставките  по звена  / Приложения от 1б до № 10б/ 

 

Бялата копирна хартия /формат А4/ трябва да е с маса 80 г/кв.м., произведена от 100% 

целулоза, с висока белота и непрозрачност, подходяща за двустранно копиране, за 

високоскоростни копирни машини, лазерни и мастиленоструйни принтери. Параметрите на 

копирната хартия да отговарят min. на клас В и да върви безпроблемно на принтери и копирни 

машини.  

Участниците по об.поз.№ 2 „Копирна хартия“ да представят образец– мостра за 

артикул с код 01115-001 – хартия,копирна, А4, 80 гр.,500л.,бяла. Мострата  (1 опак.) да бъде 

поставена в плик с надпис: „Към плик № 1 „Документи за подбор” и  името на участника. 

Мострите се разглеждат за съответствие на II – ри етап заедно с техническото предложение на 

участника, предназначени са за изпробване и не подлежат на връщане.  
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ВАЖНО!: Всички артикули, предмет на обществената поръчка от обособени позиции № 5, 6, 

7, 8, 9 и 10 са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Обществената поръчка по обособени позиции № 5, 6, 7, 8, 9 и 10 е предназначена за 

изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно 

чл. 16г от ЗОП.  

 


