
Приложение № 2

ДО
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От -

Кооперация “Панда” - Мастер франчайзер за Република България на “Office 1 Superstores International” Inc., САЩ, със седалище в гр. 
София и адрес на управление: район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” No 139, per. по ф.д. № 1451/1992 г. на СГС, с ЕИК по 
БУЛСТАТ 000885099, с идентификационен номер по ЗДДС BG 000885099, представлявана от Елка Николова Каменова - Цанкова, с 
ЕГН 1 , в качеството и на Председател на кооперацията, Обслужваща банка: . , гр. София,
B I C :________ _, Разплащателна сметка №: I, Титуляр на сметките: Кооперация „Панда”,-тел.:
02/9766874, факс: 02/9766879, e-miil: zop@hq.officel.bg .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на изпълнител, предлагаме да изпълним обществената 
поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента на Република 
България:

СЪС СЛЕДНИТЕ АРТИКУЛИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

mailto:zop@hq.officel.bg


№ АРТИКУЛ МЯРКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

1

Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и двустранно 
копиране и работа с мастилено - струйни и 
лазерни принтери, факс апарати и копирни 
машини, формат А 4, плътност 80 г/ m2, 5b0 
л в опаковка, рециклирана

опаковка
LETTURA/

PAPIERFABRIK
HAINSBERG

LETTURA/ PAPIERFABRIK HAINSBERG, 
Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и 
двустранно копиране и работа с мастилено 
- струйни и лазерни принтери, факс 
апарати и копирни машини, формат А 4, 
плътност 80 г/ m2, 500 л в опаковка, 
рециклирана

2

Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и двустранно 
копиране и работа с мастилено - струйни и 
лазерни принтери, факс апарати й копирни 
машини, формат АЗ, плътност 80 г/ m2, 500 
л в опаковка, Клас А

опаковка 01S STANDARD/ 
FEDRIGONI

01S STANDARD/ FEDRIGONI, Копирна 
хартия за ежедневна употреба, подходяща 
за-високоскоростно и двустранно копиране 
и работа с мастилено - струйни и лазерни 
принтери, факс апарати и копирни машини, 
формат А З, плътност 80 г/ m2, 500 л в 
опаковка, Клас А .

3
Цветни копирни картони клас А+, формат А 
4, плътност 160 г / m2, 200 листа в опаковка, 
цветове: сиво, зелено, жълто

опаковка 01S / FEDRIGONI
01S / FEDRIGONI, Цветни копирни картони 
клас А+, формат А 4, плътност 160 г / m2, 
200 листа в опаковка, цветове: сиво, 
зелено, жълто

5̂

Папка PVC с машинка и европерфорация, с 
-ттрйй^нна горна корица, за документи с

Л№ 4, 50 броя в опаковка, цвят черен
Л \ \

опаковка 01S /DERYA
01S /DERYA, Папка PVC с машинка и 
европерфорация, с прозрачна горна 
корица, за документи с формат А 4, 50 
броя в опаковка, цвят черен

5. , Ш \  • -•
’ щЩшенти формат A 4, стандартна 
“ мат, 100 броя в опаковка опаковка 01S/DERYA

01S /DERYA, Джоб за документи формат А 
4, стандартна европерфорация, мат, 100 * ' 
броя в опаковка



(

№ АРТИКУЛ МЯРКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

6

Плик за писма С 5 162 х 229, самозалепващ 
с лепенка по дългата страна, изработен от 
бяла офсетова хартия, с непрозрачен фон, 
без прозорче и без фирмен печат/лого, 50 
броя в опаковка . .

опаковка 01S/YENER

01S /YENER, Плик за писма С 5 162 х 229, 
самозалепващ с лепенка по дългата 
страна, изработен от бяла офсетова 
хартия, с непрозрачен фон, без прозорче и 
без фирмен печат/лого, 50 броя в опаковка

7

Плик за писма С 6 114 х 162, самозалепващ 
с лепенка по дългата страна, изработен от 
бяла офсетова хартия, с непрозрачен фон, 
без прозорче и без фирмен печат/лого, 50 
броя в опаковка

опаковка 01S/YENER

01S /YENER, Плик за писма С 6 114 х 162, 
самозалепващ с лепенка по дългата 
страна, изработен от бяла офсетова ' 
хартия, с непрозрачен фон, без прозорче и 
без фирмен печат/лого, 50 броя в опаковка

8

Химикалка за еднократна употреба тип ' 
UNIX TEKNO Ball или еквивалент, връх 0,7 
мм, писец от волфрамова сплав, фино 
мастило, непрекъснатост на линията, цвят 
на мастилото -  син, черен, червен, зелен

брой 01S / CHENGLU

01S / CHENGLU, Химикалка за еднократна 
употреба Tnn UNIXTEKNO Ball или 
еквивалент, връх 0,7 мм, писец от 
волфрамова сплав, фино мастило, 
непрекъснатост на линията, цвят на 
мастилото-син, черен, червен, зелен

9

Текстмаркер на водна основа, със скосен 
връх, флуоресцентен, 4 цвята на писане с 
дебелина на следата 1 -5  мм, комплект 
опаковка 4 цвята, подходящ за всички 
видове обикновена и специална хартия, 
капачка с клипс за закачване, произведени 
от рециклирани материали

опаковка BEIFA/ BEIFA

BEIFA/BEIFA, Текстмаркер на водна 
основа, със скосен връх, флуоресцентен, 4 
цвята на писане с дебелина на следата 1 - 
5 мм, комплект опаковка 4 цвята, подходящ 
за всички видове обикновена и специална 
хартия, капачка с клипс за закачване, 
произведени от рециклирани материали



№ АРТИКУЛ МЯРКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

10

Листчета самозалепващи 75 х 75 мм, 100 
листа в опаковка (кубче), цвят жълт, 
рециклирани, от повторно използвана 
отпадъчна хартия без омастиляване, 
екологично лепило на водна основа

опаковка 01S /НОРАХ

01S /НОРАХ, Листчета самозалепващи 75 
х 75 мм, 100 листа в опаковка (кубче), цвят 
жълт, рециклирани, от повторно 
използвана отпадъчна хартия без 
омастиляване, екологично лепило на водна 
основа

11
Перфоратор за 60 листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, 
стандартно разстояние между дупките

брой 01S/GENMES
01S / GENMES, Перфоратор за 60 листа, 
метално тяло с ограничител и маркировка 
за център, стандартно разстояние между 
дупките

12
Перфоратор за 20 Листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, 
стандартно разстояние между дупките

брой 01S / GENMES
01S / GENMES, Перфоратор за 20 листа, 
метално тяло с ограничител и маркировка 
за център, стандартно разстояние между . 
дупките

13 Телбод машинка, ергономично пластмасово 
тяло, захващаща до 50 листа за телчета 24/6 ~ брой ' RAPESCO/ RAPESCO

RAPESCO/ RAPESCO, Телбод машинка, 
ергономично пластмасово тяло, 
захващаща до 50 листа за телчета 24/6

14 Органайзер за бюро, PVC материал, 5-6 
отделения брой ARK/AKAR ARK/ AKAR, Органайзер за бюро, PVC 

материал, 5-6 отделения

15 Алкална батерия АА, 1,5 V брой MAXELL/ MAXELL MAXELL/ MAXELL, Алкална батерия АА, 
1,5 V

16 Алкална батерия ААА, 1,5 V брой MAXELL/ MAXELL MAXELL/ MAXELL, Алкална батерия ААА, 
1,5 V

Дата: 27.05.2015 г. Подпис и печат:,



Приложение № 3

ДО
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
. . От

Кооперация “Панда” - Мастер франчайзер за Република България на “Office 1 Superstores International” Inc., САЩ, със седалище в 
гр. София и адрес на управление: район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” No 139, per. по ф.д. № 1451/1992 г. на СГС, с ЕИК по 
БУЛСТАТ 000885099, с идентификационен номер по ЗДДС BG 000885099, представлявана от Елка Николова Каменова - Цанкова, с 
ЕГН , в качеството и на Председател на кооперацията, Обслужваща банка: „ 1 1 , гр,-София,
BIC:' , Разплащателна сметка №: , Титуляр на сметките: Кооперация „Панда”, тел.:
02/9766874, факс: 02/9766879, e-mail: zop@hq.officel.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента на Република България

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪ ЧКА ТА:

mailto:zop@hq.officel.bg


№ АРТИКУЛ МЯРКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ Единична цена 
без ДДС, лева

Единична цена с ДДС, 
лева/

Крайна единична 
цена, лева

1

Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и двустранно 
копиране и работа с мастилено - струйни и 
лазерни принтери, факс апарати и копирни 
машини, формат А 4, плътност 80 г/ m2, 500 л 
в опаковка, рециклирана

опаковка
LETTURA/

PAPIERFABRIK
HAINSBERG

. 3.75 лв 4.50 лв

2

Копирна хартия за ежедневна употреба, 
подходяща за високоскоростно и двустранно 
копиране и работа с мастилено - струйни и 
лазерни принтери, факс апарати и копирни 
машини, формат А 3, плътност 80 г/ m2, 500 л 
в опаковка, Клас А

опаковка 01S STANDARD/ 
FEDRIGONI 7.62 лв 9.14 лв

3
Цветни копирни картони класА+, формат А 4, 
плътност 160 г / m2, 200 листа в опаковка, 
цветове: сиво, зелено, жълто

опаковка 01S / FEDRIGONI 5.50 лв 6.60 лв

щ. 
•* __

Папка PVC с машинка и европерфорация, с 
.прозрачна горна корица, за документи с - 
®&шат А 4, 50 броя в опаковка, цвят черен

опаковка 01S/DERYA 5.00 лв 6.00 лв

W Vi
йьСШшокументи формат A 4, стандартна 
|р®йшфорация, мат, 100 броя в опаковка
-7  m il " -

опаковка 01S /DERYA 1.50 лв 1.80 лв
л



№ АРТИКУЛ МЯРКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ Единична цена 
без ДДС, лева

Единична цена с ДДС, 
лева/

Крайна единична 
цена, лева

6

Плик за писма С 5 162 х 229, самозалепващ с 
лепенка по дългата страна, изработен от 
бяла офсетова хартия, с непрозрачен фон, 
без прозорче и без фирмен печат/лого, 50 
броя в опаковка

опаковка 01S/YENER . 1.11лв 1.33 лв

7

Плик за писма С 6 114 х 162, самозалепващ с 
лепенка по дългата страна, изработен от 
бяла офсетова хартия, с непрозрачен фон, 
без прозорче и без фирмен печат/лого, 50 
броя в опаковка

опаковка 01S/YENER 0.67 лв 0.80 лв

8

Химикалка за еднократна употреба тип UNIX 
TEKNO Ball или еквивалент, връх 0,7 мм, 
писец от волфрамова сплав, фино мастило, 
непрекъснатост на линията, цвят на 
мастилото -  син, черен, червен, зелен

брой 01S / GHENGLU 0.07 лв 0.08 лв

V t» „

Текстмаркер на водна основа, със скосен 
връх, флуоресцентен, 4 цвята на писане с 
дебелина на следата 1 - 5 мм, комплект 
опаковка 4 цвята, подходящ за всички видове 
1з§й$новена и специална хартия, капачка с 
^ •^ и м а  закачване, произведени от 

мйшрани материали

опаковка BEIFA/ BEIFA 1.61 лв * 1.93 лв

лг



№ АРТИКУЛ ...МЯРКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ Единична цена 
без ДДС, лева

Единична цена с ДДС, 
лева/

Крайна единична 
■' цена, лева

10

Листчета самозалепващи 75 х 75 мм, 100 
листа в опаковка (кубче), цвят жълт, 
рециклирани, от повторно използвана 
отпадъчна хартия без омастиляване, 
екологично лепило на водна основа _

опаковка 01S /НОРАХ 0.34 лв „ 0.41 лв

11
Перфоратор за 60 листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, 
стандартно разстояние между дупките

брой 01S/GENMES 18.14лв 21.77 лв

12
Перфоратор за 20 листа, метално тяло с 
ограничител и маркировка за център, 
стандартно разстояние между дупките

брой 01S/GENMES 2.81 лв 3.37 лв

13 Телбод машинка, ергономично пластмасово 
тяло, захващаща до 50 листа за телчета 24/6 брой RAPESCO/RAPESCO 5.78 лв 6.94 лв

14 Органайзер за бюро, PVC материал, 5-6 
отделения ' брой ARK/AKAR 2.38 лв 2.86 лв

15 Алкална батерия АА, 1,5 V брой MAXELL/ MAXELL 0.29 лв 0.35 лв

16 Алкална батерия ААА, 1,5 V брой MAXELL/ MAXELL 0.29 лв 0.35 лв

.. -  СУМА ПО ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ: 56.86 лв 68.23 лв

;Йларираме, че: (ненужното се зачертава)
го? \  ъ !  - •

У /V  .



Посочените единични цени без ДДС са крайни и включват всички разходи за изпълнение на поръчката, доставката им до 
сградата на Администрацията на президента (гр. София, бул. „Дондуков” № 2), както и всички данъци (освен ДДС), такси и други 
преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и др. под. (за регистирани по ЗДДС лица).

Посочените единични цепи са крайни и включват всички разходи за изпълнение па поръчката, доставката им до сградата иа 
Администрацията па президента (гр. София, бул. „Дондуков” № 2), както и вснчкн-дапъцн, такси и други преки и непреки разходи, 
нечалба  ̂ търговски отстъпки и др. под. В случай, че бъдем избрани за изпълнител и в хода на изпълипепие па поръчката се 
регистрираме по ЗДДС, то посочените цени не подлежат па промяпа и ще се счита^че включват ДДС (за псрсгистирапи по ЗДДС
лица)

Дата: 27.05.2015 г.

гр. София

Под п ̂ й-печ^тц..
/>  /П /

/А

а

,ия "Панда"


