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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

за поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски консумативи”  

по проект  

“ Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, 

 постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология 

и публични комуникации) 

  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното 

обучение и бизнеса“                                           

ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001 

 

 

1. Спецификация 

 

№ по ред Вид доставка брой 

1 

Класьори: 

Изработени от  рециклиран РР материал. 

Машинка с метален повдигаме палец. 

с два ринга  

Размер: А4; 7,5 см.  

Сменяем етикет 

Цвят: син 50 

2 

Химикалки:  

Еко химикалки  

1 цвят 20 

3 

Хартия за принтер - копирна хартия  

Рециклирана  

Размер – А4, 80 гр.  

Цвят: Бяла.   

      40 

пакета 

   

   

4 Тонер за принтер Toshiba  E- Studio 165 2 

5 Тонер за принтер HP Laserjet P1102 2 

6 Тонер за принтер SAMSUNG SCX - 3405 2 

   

7 Телчета за телбод: 26/6 по 1000 бр. в кутия 
50 

кутии 

8 

Текст маркер, четири цвята в  

един компект:  1-5 мм  

40 

комплекта  

9 Книжно тиксо: 50 мм. 20 бр.  

10 Листи за флипчарт: Каре, 60х90 см, 20 листа 20 бр. 
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2. Цена 

Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 2 382,00 лв. без ДДС, 

образувана чрез задаване на максимална прогнозна стойност в бюджета на 

проекта. 

2.1. Прогнозна стойност на позиции от 1. „Класьори“, 2. „Химикалки“, 3 „Хартия за 

принтер - копирна хартия“, 4 „Тонер за принтер Toshiba  E- Studio 165“, 5. „Тонер 

за принтер HP Laserjet P1102“,  6. „Тонер за принтер SAMSUNG SCX – 3405“и 7 

„Телчета за телбод“ – 2 020,00 лв. без ДДС; 

2.2. Прогнозна стойност на позиция 8 – 112,00 лв. без ДДС  

2.3. Прогнозна стойност на позиция 9 – 110,00 лв. без ДДС  

2.4. Прогнозна стойност на позиция 10 – 140,00 лв. без ДДС  

 

Недопустимо е: 

 разделянето на поръчката на отделни елементи, съответно подаването на оферта 

само за отделни доставки; 

 надхвърляне на максималната стойност на поръчката и/или на отделните 

обособени доставки. Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с 

обявените от Възложителя в поканата условия и няма да бъде оценявана. 

 

3. Място на изпълнение:  

Изпълнението на доставката по поръчката е на територията на Р. България – гр. София,  

ул. „Монтевидео“№ 21, Нов български университет.   

 

4. Изисквания за съдържанието на офертите 

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата 

образци.  

 


