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2496 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на 
отбраната

Образец 3.1 - Ценово предложение СЕВОП ОП 1
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[КМ-Бтр -1] Батерии алкални 1.5 волта AAA /R03/ 4 броя в опаковка

[КМ-Бтр -11] Батерия CR2025 3V Lithium

[КМ-Бтр -11.1] Батерия литий-тионил-хлоридна, З.б V (брой)

[КМ-Бтр -2] Батерии алкални 1.5 волта АА /R6/ 4 броя в опаковка

[КМ-Бтр -3] Батерии алкални 1.5 волта LR 14 С 2 броя в опаковка

[КМ-Бтр -4] Батерии алкални 1.5 волта LR 20 D 2 броя в опаковка

[КМ-Бтр -5] Батерия - 9 волта 

[КМ-Бтр -б] Батерия -LR23A 12 волта 

[КМ-Бтр -7] Батерии CR 2032

[КМ-БТР-12] Батерия 9 V, акумулаторна 9 Volt (8,4)( 150-250 mAh) NiMH

[КМ-Кб-1.] Кабари/ пинчета за коркова дъска, стоманени с пластмасова 
глава, микс от цветове, мин. 30 броя в кутия

[КМ-Кб-2.] Кабари 40 бр. в кутия нитовани

[КМ-Кб-3.] Карфици с метална глава в кутийка мин.30 гр. Кутията.

[КМ-Кб-4.] Кабари за подвързване, тип "скрепка" 38 мм. кутия

[КМ-Ккл -1] Калкулатор 12 разряден, настолен с размери 150/180/20 
мм (+/-10%)

[КМ-Ккл -2] Калкулатор: 16 разряден, чупещо рамо на дисплея, двойно 
захранване, пластмасови бутони, размери 200x150x25 мм (+/-10%)

[КМ-Лн -1] Линия: прозрачна, пластмасова 30 см

[КМ-Лн -2] Линия: прозрачна, пластмасова 50 см.

[КМ-Лст -1] Ластици: изработени от естествен каучук, мин. 8 мм 
диаметър, мин. 30 грама в опаковка

[КМ-Нж -1] Макетен нож голям, острие дължина 16-18 см, за офис цели
- рязане на хартия, кашони и други.

[КМ-Нж -2] Макетен нож малък, острие дължина 8-10 см, за офис цели
- рязане на хартия, кашони и други.

[КМ-Нж -3] Ножица: за хартия и картон, дължина 17-19 см, с гумирана 
дръжка, остриета от неръждаема стомана.

[КМ-Нж -4] Нож за отваряне на писма от хромиран материал, с дръжка, 
дължина на работния участък 10 см.

[КМ-Рзн -1] Мокрител

[КМ-Рзн-2] Кламеродържател с магнитен капак 

[КМ-Рзн-3] Острилка

[КМ-Кл-1] Щипки за документи, метални, с размер: 19 мм.

[КМ-Кл-10] Кламери: никелирани или поцинковани, малки мин. 25 мм, 
100 бр. в кутия

[КМ-Кл-11] Кламери: никелирани или поцинковани, големи мин. 48 мм, 
50 бр. в кутия

[КМ-Кл-12] Кламери: цветни малки мин.25 мм 100 бр. в кутия 

[КМ-Кл-13] Кламери: цветни големи мин. 48 мм 50 бр в кутия
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32 [КМ-Кл-14] Кламери: никелирани, 70-75 мм, вълнообразен профил, ок. 
20 в кутия

428

33
[КМ-Кл-15] Клема за захващане на листа -Метални щифтове и 
пластмасова притискаща шина, с перфорация за подреждане в класьор, 
размери 155 х 38 мм, 25 броя в опаковка.

114

34 [КМ-Кл-2] Щипки за документи, метални, с размер. 25 мм. 652

35 [КМ-Кл-3] Щипки за документи, метални, с размер. 32 мм. 751

36 [КМ-Кл-4] Щипки за документи, метални, с размер: 41 мм. 536

37 [КМ-Кл-5] Щипки за документи, метални, с размер: 51 мм. 589

38
[КМ - КУ-б] Кашони за архивиране за 5 архивни кутии по ЮОмм или 6 
архивни кутии по 80 мм; размери на кашона 560мм х ЗбОмм х 2б0мм 
(+/-10% отклонение от размерите)

321

39 [КМ-КУ-7] Кутия архивна, размери мин. 30x33x10 см 60

40 [КМ-КУ-7.1] Кутия архивна за съхранение на документи формат А4, 
Размер 35x25x15 см, капацитет 1500 листа А4 244

41 [КМ-КУ-3] Кашони картонени с размер 450x350x310 мм 150

42 [КМ-КУ-4] Кашони картонени с размер 300x600x600 мм 130

43 [КМ-КУ-5] Кашони картонени с размер 200x550x550 мм 125

44 [КМ-Орг-2] Органайзер за бюро с мин. седем отделения 783

45 [КМ-ОРг-3] Органайзер за бюро с пет отделения 695

46 [КМ-Плк-1] Найлонови пликчета с цип Размер: А4 1031

47 [КМ-Плк-2] Найлонови пликчета с цип Размер: 1/2 А4 830

48 [КМ-Плк-3] Найлонови пликчета с цип Размер 1/4 А4 825

49 [КМ-Пст-2] Поставка вертикална, изработена от пластмаса, /прозрачна 
и в различни цветове/, за съхранение на документи А4 952

50
[КМ-Пст-3] Поставка : хоризонтална, изработена от пластмаса , 
/прозрачна и в цветове/ за съхранение на документи А4, с възможност 
за надграждане

1972

51 [КМ-Рмк-1] Рамка за картина. За А4 с пластмасова или дървена рамка и 
стъкло за покритие 74

52 [КМ-Лнт-1] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина:мин. 18 мм, дължина: 
30 м. мин. 2711

53 [КМ-Лнт-10] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители,р:ри:19мм х 50м 319

54 [КМ-Лнт-11] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р:ри: 25мм х 50м 438

55 [КМ-Лнт-12] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р.ри: 50мм х 50м 686

56 [КМ-Лнт-13] Лента двойно лепяща,р:ри: 50 мм х 50 м 477

57 [КМ-Лнт-14] Лента двойно лепяща, широчина 15 мм, дължина 33 м 493

58 [КМ-Лнт-15] Лепяща лента/тиксо 19/33, кристална, безцветна голяма 
здравина на залепване върху различни повърхности 1038

59 [КМ-Лнт-16] Лепяща лента/тиксо 50мм/66, безцветна 941

60 [КМ-Лнт-17] Лепяща лента/тиксо, 12мм/б6, безцветна 376

61 [КМ-Лнт-2] Лента самозалепваща /тиксо/:ширина:мин 35 мм, дължина 
60 м. мин.

3162

62 [КМ-Лнт-3] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин 48 мм/50м. мин. 
кафява

1116

63 [КМ-Лнт-4] Лента опаковъчна 50мм/ 60 м. 460

64 [КМ-Лнт-5] Лента самозалепваща /тиксо/: ширина: мин.12мм/10м мин 
прозрачна

740

65 [КМ-Лнт-6] Лента самозалепваща /тиксо/: 12мм/33м мин., прозрачна 529

66 [КМ-Лнт-7] Лента самозалепваща /тиксо/: 25мм/б6м мин., прозрачна 1421

67 [КМ-Лнт-7.1] Поставка за тиксо, с метален резец, настолна, за 
тиксо19ммх33м(+/-10% отклонение)

338
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69 [КМ-Лнт-9] Тиксо хартиено за защита на повърхности, устойчиво на 
влага и разтворители, р-ри: 38 мм х 50 м

70 [КМ-Лп-1] Лепило: сухо, мин, 15 г.

71 [КМ-Лп12] Пластична лепенка, за многократно отлепване и залепване, 
мин. 80 бр. в опаковка

72 [КМ-Лп-2] Лепило: течно, мин. 40 мл.

73 [КМ-Лп-3] Лепило: за картон и хартия, универсално, мин. 30 г.

74 [КМ-Лп-4] Лепило: секундно, мин. 3 г.

75 [КМ-Лп-5] Лепило сухо без разтворители мин. 20 г.

76 [КМ-Лп-б] Лепило С 200 мин. 35 Г

77 [КМ-Лп-7] Лепило безцветно с тампон, мин 30 г.

78 [КМ-Лп-8] Лепило С - 200, опаковка 0.5 кг.

[КМ-Па1] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация; прозрачна
79 корица отпред и цветна долна корица; машинка за захващане на 

перфорирани листа А4, да се предлага в мин. 6 цвята

[КМ-ПаЮ] Папка: класьор, с PVC покритие, за съхранение на документи 
oq А4; с широчина на гърба 5 см; със сменяем етикет; здрави механизми 

за перфорирани листа; с два ринга, да се предложи доставка в поне 5 
различни цвята.

[КМ-Па11] Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове,
81 здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 

220x235 мм

[КМ-Па12] Папка: банков класьор, сменяем етикет, различни цветове,
82 здрави механизми за перфорирани листа; с два ринга, 7 см, с размер 

250x140 мм
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[КМ-Па13] Папка: Дело, изработена от мукава, бяла, текстилно платно 

[КМ-Па15] Папка: Дело, с връзки, с гръб книговинил 

[КМ-Па1б] Папка: Дело, с връзки, с гръб кожа 

[КМ-Па14] Папка картонена без машинка

[КМ-Па17] Папка картонена с машинка бяла , без лого, картон, мин. 250 
г/кв.м

[КМ-Па18] Папка: картонена с машинка с лого по образец, картон мин. 
250 гр/кв.м

[КМ-Па19] Папка: прозрачна с копче и перфорация за съхранение на 
документи с размер А4

[КМ-Па2] Папка: от PVC (поливинилхлорид) с европерфорация; 
прозрачна корица отпред и плътен цветен гръб; машинка за захващане 
на перфорирани листа А4, да се предлага в мин. 6 цвята

[КМ-Па20] Папка с копче А4 непрозрачна без перфорация

[КМ-Па21] Папка: с ластик, изработена от ПП материал, за съхранение 
на документи А4. капацитет мин.250 листа, да се предлага в мин. 4 
цвята

[КМ-Па22] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, да се предлага в мин 4 цвята, картон -мин.250 гр кв м

[КМ-Па23] Папка: с ластик, изработена от картон, за съхранение на 
документи А4, капацитет мин. 250 листа,да се предлага в мин 4 цвята, 
с три странични капака

[КМ-Па24] Папка: с ластик, изработена от картон, за документи А4 с 
три странични капака, тип кутия, с гръб 6 см, да се предлага в мин 3 
цвята

[КМ-Па25] Папка за картотека: външен пластмасов гребен, вътрешен 
пластмасов държач за документи, от картон, мин.250 кр кв м. за 
документи с размери А4

[КМ-Па2б] Висяща папка за картотека Л-образна с машинка

[КМ-Па27] Папка Дело 295-300 мм Х435-440 мм изработена от мукава, 
бяла ,текстилно платно, гръб 45 мм, с вътрешни текстилни шини, 
захванати за гърба двустранно симетрично с ширина 20 мм, с връзки 
(по образец)

[КМ-Па28] Папка Дело А4 от мукава, бяла ,текстилно платно, гръб 45 
мм с вътрешни текстилни шини, захванати за гърба двустранно
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симетрично c ширина 20 мм с връзки (по образец)

[КМ-ПаЗ] Папка: от PVC с машинка без перфорация; формат А4

[КМ-Па30] Папка за картотека: външен пластмасов гребен с 4 зъбци 
външен пластмасов държан за документи, с джоб от вътрешната страна, 
от картон мин. 250 кр. кв. м за документи с размери А4

[КМ-Па31] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на 
папката 18 мм

[КМ-Па-32] Папка колиджфайл с 2 ринга. РР материал, Ширина на 
папката 32 мм. Цвят черен

[КМ-Па-4] Папка: тип L-джоб, формат А 4 прозрачна, мин.120 микрона, 
мин. 100 бр в опаковка

[КМ-Па-5] Папка-джоб стандартна перфорация формат А 4, кристал, 
дебелина мин. 90 микрона, мин. 25 бр. в опаковка

[КМ-Па-б] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, кристал, дебелина 
мин. 50 микрона, мин. 100 бр. в опаковка

[КМ-Па-7] Папка-джоб стандартна перфорация А 4, мат, дебелина 50 
микрона мин. 100 бр в опаковка

[КМ-Па-8] Папка, класьор, подходяща за съхранение на документи А4; 
с широчина на гърба от 7 до 8 см; със сменяем етикет; здрави 
механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи доставка 
в поне 5 различни цвята.

[КМ-ПВД-10] Лайсна/шина за ръчно подвързване от 16 до 20 мм, 50 бр. 
в опаковка

[КМ-Пдв-1] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер 
А4. да се предлага в 4 цвята минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 150 до 
180 микрона вкл.

[КМ-Пдв-11.1] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 45-51 мм по 
мин. 50 бр. в пакет

[КМ-Пдв-11] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 32-34 мм по 
мин. 50 бр. в пакет

[КМ-Пдв-12] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 22-25 мм по 
мин.50 бр. в пакет

[КМ-Пдв-13] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 18-20 мм по 
мин.50 бр. в пакет

[КМ-Пдв-14] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 14-16 мм по 
мин.50 бр. в пакет

[КМ-Пдв-15] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери- ф 10-12.5 мм по 
мин, 50 бр. в пакет

[КМ-Пдв-16] Спирали за подвързване: изработени от PVC, да се 
предлагат поне в два цвята, дължина 30 см, размери: ф 6-8 мм по мин. 
50 бр. в пакет

[КМ-Пдв-17] Корици изработени от Р\/Сза подвързване, формат АЗ, 150 
микр. прозрачни, 50 р. в опаковка

[КМ-Пдв-18] Корица за подвързване от картон 250 гр.кв.м формат АЗ

[КМ-Пдв-2] Корици за подвързване: прозрачни и цветни от PVC, размер 
А4. да се предлага в 4 цвята минимум, /мин. 25 бр в пакет /, от 200 до 
230 микрона вкл.

[КМ-Пдв-3] Корици за подвързване: цветни, от картон, размер А4, 250 
гр /кв.м., мин. 4 цвята, /мин. 25 бр. пакет/

[КМ-Пдв-4] Корици за термоподвързване 1,5 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 броя в пакет

[КМ-Пдв-5] Корици за термоподвързване 3 мм. от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин. 20 броя в пакет

[КМ-Пдв-б] Корици за термоподвързване 6 мм, от прозрачна лицева 
част 200 микрона и задна корица от картон, мин 20 броя в пакет

[КМ-Пдв-б.1] Корици за термоподвързване 30 мм (280 до 300 листа) от 
прозрачна лицева част и бял или цветен гръб, мин. 20 броя в пакет

ГКМ-Пдв-71 Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 4 до 6 мм., 50 бр в
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[КМ-Пдв-8] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 7 до 8 мм., 50 бр в 
опаковка

[КМ-Пдв-9] Лайсна/Шина за ръчно подвързване от 10 до 12 мм. 50 бр в 
опаковка

[КМ-Фл-1] Фолио за ламиниране А 4 от мин. 80 микрона 100 бр в 
опаковка

[КМ-Фл-10] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер АЗ - 
бяло, 50 листа в опаковка

[КМ-Фл-11] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер А4 - 
прозрачно, 50 листа в опаковка

[КМ-Фл-12] Самозалепващо фолио за цветен лазерен принтер АЗ - 
прозрачно, 50 листа в опаковка

[КМ-Фл-13] Самозалепващо фолио за цветен принтер, А4, бяло, 50 
листа в опаковка

[КМ-Фл-2] Фолио за ламиниране А 5 от 80 мин. 80 микрона 100 бр в 
опаковка

[КМ-Фл-З] Фолио за ламиниране 69/95 от мин.80 микрона 100 бр в 
опаковка

[КМ-Фл-4] Фолио за ламиниране АЗ от мин. 80 микрона 25 бр. в 
опаковка

[КМ-Фл-7] Фолио за ламиниране А4, 125 микрона, 100 броя в пакет 
(пакет)

[КМ-Фл-8] Фолио за ламиниране 106x66 мм., 125 микрона, 100 броя в 
пакет (пакет)

[КМ-Фл-89] Фолио за ламиниране АЗ, 2х 125 микрона, 100 броя в пакет 
(пакет)

[КМ-Пи-01] Химикалка обикновена /връх 0,7 мм/, да се предлага в 4 
цвята /син, черен, червен, зелен

[КМ-Пи-06] Химикалка автоматична със сменяем обикновен пълнител, 
син цвят, с тънък връх 0,5-0,7 мм

46

263

11

91

11

63

114

272

72

395

192

8

34990

25316

[КМ-Пи-1] Тънкописец 0,5 мм с цветове син и черен 2902

[КМ-Пи-10] Химикалка тип ролер, връх 0,7 мм 7268

[КМ-Пи-11] Писалка с черен цвят на писане, в пластмасова кутия с 
капак

[КМ-Пи-11.1] Ролер UNIBALL VISION ELITE FINE UB - 200, 0.8 мм, син 
цвят 1421

[КМ-Пи-11.2] Ролер UNI JETSTREAM SXN 217 0.7 мм, син цвят

[КМ-Пи-12] Гел-ролер 0,7 мм, капачка с метален кпипс, цвят на писане: 
черен и син

[КМ-Пи-13] Гел-ролер 0,7 мм с визуален контрол на количеството 
мастило, метален корпус и метален кпипс, връх от стомана с волфрам- 
карбидно топче, вентилирана капачка

[КМ-Пи-14] Пълнител за Гел-ролер 0,7мм, капачка с метален кпипс, 
цвят на писане:черен и син

[КМ-Пи-15] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - 0,5 мм. Да се предлага в минимум 4 
цвята: черен, червен, син.

[КМ-Пи-16] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - 0.8 мм. Да се предлага в минимум 4 
цвята: черен, червен, син, бял

[КМ-Пи-17] Маркер перманентен: за писане върху CD, стъкло, дърво, 
фолио и др.; дебелина на писеца - от 2 - 3 мм. Да се предлага в 
минимум 4 цвята: черен, син,червен, бял

[КМ-Пи-18] Маркер за флипчарт - /комплект/ 4 бр.

[КМ-Пи-19] Маркери за флипчарт, перманентен единичен - да се 
предлага в различни цветове черен, син, зелен, червен

1488

1186

934

468

3948

3617

1083

570

394

[КМ-Пи-2] Тънкописец 0,3 мм с цветове син и черен 948

[КМ-Пи-20] Маркер за подчертаване на текст /връх с ширина мин. 3 мм 3642
флоуресцентен - комплект 4 цвята, със скосен писец



[КМ-Пи-21] Маркер за подчертаване на текст /връх с ширина от мин, 3
157 мм - единичен, фосфоресциращи цветове, със скосен писец, да се 

предлага в минимум 5 цвята

158 [КМ-Пи-22] Маркер за бяла дъска - комплект 4 броя с гъба

159 [КМ-Пи-23] Маркер бял покривен объл връх

160 [КМ-Пи-24] Молив: автоматичен /0,5 мм

161 [КМ-Пи-25] Молив: автоматичен /0,7 мм

162 [КМ-Пи-26] Молив обикновен НВ с гумичка

163 [КМ-Пи-27] Молив обикновен 2В

164 [КМ-Пи-28] Молив обикновен Н6

165 [КМ-Пи-29] Молив - двуцветен син/червен за стъкло

166 [КМ-Пи-3] Тънкописец 0,7 мм перманентен, син, черен, червен, зелен

167 [КМ-Пи-30] Молив едноцветен - жълт за стъкло

168 [КМ-Пи-30.1] Молив едноцветен - бял за стъкло (брой)

169 [КМ-Пи-31] Молив едноцветен - черен за стъкло

170 '[КМ-Пи-32] Молив чернографитен НВ. с грип зона, триъгълна форма

171 [КМ-Пи-33] Моливи - 6 цвята, големи, в кутия

172 [КМ-Пи-34] Мастило: тампонно; цвят:син, червен, черен, зелен; мин. 25 
мл

173 [КМ-Пи-35] Мастило за писалка в стъклен съд с цвят син и черен

17Д [КМ-Пи-36] Тампон: за печат, предназначен за стандартни печати мин.
70x100 мм

175 [КМ-Пи-37] Тампон кръгъл за автоматични печати ф 40

176 [КМ-Тмп-7] Тампон №Е/10, 10x27 мм, синьо

177 [КМ-Тмп-7.1] Тампон за правоъгълен щемпел Printer 20, 14x38 мм.

178 [КМ-Тмп-7.2] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 30, 18x47 
мм

179 [КМ-Тмп-7.3] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 40, 23x59 
мм

180 [КМ-Тмп-7.4] Тампон правоъгълен за автоматични печати PR 50, 30x69 
мм

1 s i [КМ-Тмп-7.5] Тампон правоъгълен Е 53, за автоматични печати 38 х 48 
mm

182 [КМ-Тмп-7.6] Тампон за правоъгълен печат №Е/60, 37x76 мм

183 [КМ-Тмп-7.7] Тампон за правоъгълен печат №6/4913, 58x22 мм

184 [КМ-Тмп-7.8] Тампон за печат Е/2600 COLOP, 37 х 58 мм

185 [КМ-ТМп-10] Тампон за елипсовиден печат, овал 55, 35x55 мм

186 [КМ-ТМп-10.1] Тампон за елипсовиден печат, овал 44, 28x44 мм

187 [КМ-ТМп-10.2] Тампон 6/53 за печат Trodat 5203, 49x28 мм

188 [КМ-ТМп-10.3] Тампон 6/57 за печат Trodat 5207, 60x40 мм

1 яо [КМ-ТМп-10.4] Тампони сухи за метален номератор SIRDAS, 6 цифров, 
45N

190 [КМ-Пи-41] Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото
син и черен - метално тяло

ig i [КМ-Пи42] Пълнител за химикалка G5 тип "Parker", цвят на мастилото 
син и черен - пластмасово тяло

192 [КМ-Пи-43] Пълнител за химикалка - обикновен син цвят

193 [КМ-Пи-44] Пълнител за химикалка - дебел син цвят

194 [КМ-Пи-45] Мастилено патронче за писалка /късо тяло/ цвят на 
мастилото син и черен

195 [КМ-Пи-46] Патрон за автоматична писалка пеликан в кутия -да се 
предлага син и черен цвят

лае. [КМ-Пи-47] Графити за автоматични моливи: 0,5 мм.; твърдост В/НВ,
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xr>u цвят черен’, мин. 10 броя в кутийка

197 [КМ-Пи-48] Графити за автоматични моливи: 0,7 мм.;твърдост В/НВ, 
цвят черен, мин. 10 броя в кутийка 1628

198 [КМ-Пи-49] Гумички: подходящи за триене на мастило и молив; 
изработени от естествен каучук 3171

199
[КМ-Пи-50] Синтетична бяла гума, подходяща за почистване, изтриване 
на цветни и чернографитни моливи. Материал - винил, да не зацапва и 
не поврежда хартията

3285

200 [КМ-Пи-57] Коректор писалка с метален писец - мин. 8 мл. 895

201

[КМ-Пи-60] Химикалка с вентилираща капачка, клипс в цвета на 
мастилото. Капачка с клипс и гумен грип на тялото на химикалката. 
Линията на писане да е 0,7 мм. Несменяем пълнител. Цвят на мастилото 
- син

1564

202 [КМ-Пи61] Автоматичен молив 1 мм. 55

203 [КМ-Пи-61] Химикалка с пластмасов корпус и самозалепваща се 
поставка. Сменяем пълнител, цвят на мастилото - син. 179

204 [КМ-Пиб2] Графити за автоматични моливи: 1 мм. твърдост В/НВ, цвят 
черен, мин.10 бр.- в кутия 64

205 [КМ-Пи-8] Химикалка, автоматична, стоманен клипс, метален бутон, 
възможност за смяна на пълнител 3534

206 [КМ-Пи-9] Пълнител за химикалка, автоматична, стоманен клипс и 
метален бутон 2052

207 [КМ-ПИ-к-1] Коректор на ацетонова основа течен, комплект с 
разредител /20т1 +20т1/ (+/-10%) 183

208 [КМ-ПИ-к-2] Коректор на водна основа течен 20 ml. 2303

209 [КМ-ПИ-к-3] Коректор: лентов, ширина: мин 4 мм , дължина min.8 м 6824

210 [КМ-клпб-1] Блок за флипчарт, ш. 60-70/дължина 85-100, бял 100 
листа в опаковка 45

211 [КМ-клпб-2] Блок за флипчарт, ш. 60-70 см/д:85-100 см; редове/каре, 
20 листа в блока 28

212 [КМ-клпб-2.1] Флипчарт-магнитен с размери 70x100 см с регулиране на 
височина, на триножник (брой) 10

213 [КМ - Тбс -1] Табло корково за съобщения, ш.60, д. 90 см. +/-10% 175

214 [КМ- Тркл-6] Трикольорна лента б см. на метър 40

215 [КМ-Бд-2] Баджове: хоризонт. 90/55 мм (+/-10%) с лента 1961

216 [КМ-Бд-3] Клипборд: без капак, изработен от PVC, А4, с метален 
механизъм за захващане на листа, капацитет до 100 л. 682

217 [КМ-Бд-3.1] Клипборд с капак, PVC, А4, с метален механизъм за 
закачване на листата, капацитет 100 листа 519

218 [КМ-БД-7] Бяла дъска с размери 60 см.х 90 см /+/-10 см./ 85

219 [КМ-Бд-8] Бяла дъска с размери 90 см.х 120 см /+/-10 см./ 82

220 [КМ-Бдж-3] Ролетка за бадж Кръгла, тип йо-йо 560

221 [КМ-Вз-1] Визитникза мин. 160 бр. визитки, (+/-10%) изработен от РР 
материал , малък формат 30

222 [КМ-Вз-2.] Визитникза мин. 320 бр. визитки (+/-10%), изработен от РР 
материал/полипропилен/, малък формат 4

223 [КМ-Вз-3.1] Джобове за визитник А4 (брой) 70

224 [КМ-Вс-1] Червен восък опаковка от 0,5 кг 252

225 [КМ-Дав-1] Датник автоматичен ф 30 мм 4

226 [КМ-Ин-1] Индиго за машинно писане, А4, мин. 50листа в опаковка 129

227 [КМ-Кд-1] Коркова дъска 40x60 см 140

228 [КМ-КМ-кбЮ] Кошче за боклук пластмасово 10-12 литра 224

229 [КМ-Ко-1.] Канап за опаковане - дължина мин. 80 м. 151

230 [КМ-Ко-2] Канап за опаковане - дължина мин. 30 м. 26

231 [КМ-Мдл-1] Модепин, опаковка от 1 кг. 39
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233 [КМ-Мсл-1] Масло за шредердип cross cut mm 125 ml в туба

234 [КМ-Рзн-4] Кърпи почистващи, антистатични за екран и друга офис 
техника, мин. 100 бр. в кутия

235 [КМ-Рзн-5] Флакон сгъстен въздух за почистване на прах от 
труднодостъпни повърхности - компютри и периферна техника, 400 мл.

236 [КМ-Рзн-б] Спрей/флакон под налягане ЮОмл/ за почистване и 
възстановяване на гумените колела на печатащи устройства

237 [КМ-Рзн-7] Мека универсална почистваща кърпа за многократна 
употреба с размер 320x340 мм по 10 бр в опаковка

238 [КМ-Рзн-8] Спрей /пяна/: за почистване на екрани, клавиатури и 
периферни устройства, мин. 250 мл

239 [КМ-Рзн-9] Спрей за монитор 200 мл с микрофибърна кърпа. Подходящ 
за почистване на плазма TV, TFT, LCD, PC

240 [КМ-Рлт-1] Ролетка 5м

241 [КМ-Рлт-12] Ролетка метална 20 м.

242 [КМ-Рлт-13] Ролетка метална 30 м.

243 [КМ-Рлт-14] Ролетка метална 50 м.

244 [КМ-Ро-11] Ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48мм 12 бр в опаковка 
термо хартия

245 [КМ-Тбл. -2] Табло корково за съобщения ш. 90 см, д. 120 см (+/-10%)

246 [КМ-Тркл-1] Трикольорна лента 10 см, на метър

247 [КМ-ТРКл-З] Трикольорна лента - Зсм., на метър

248 [КМ-РО-12] ролки за касов апарат р-р 57мм/ф 48 12 бр. в опаковка 
термо хартия

249 [КМ-Ро-2] Ролки за касов апарат, р-р 35+20мм/48 12 бр в опаковка, 
термо хартия

250 [КМ-Ро-4] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка 
термо хартия

251 [КМ-Ро-5] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 55мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия

252 [КМ-РО-6] Ролки за касов апарат, р-р57мм/ 40мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия

253 [КМ-Ро-7] Ролки за касов апарат, р-р 57мм/ 40мм 12 бр в опаковка 
термо хартия

254 [КМ-Ро-9] Ролки за касов апаратот р-р 75мм/ 15мм 12 бр в опаковка 
химизирана хартия

255 [КМ - СД -11] Дискети 3,5 инч 1,44 мб. 10 бр. в кутия

256 [КМ- Кутия за 60 бр. CD плъзгащ механизъм, да се предлага в
сив и син цвят

257 [КМ-ПС-1] Клавиатура PS2

258 [КМ-ПС-15] Флаш памет 4 GB USB 3.0

259 [КМ-ПС-2] Клавиатура USB, дължина на кабела мин. 1,5 м.

260 [КМ-ПСЗ] Оптична мишка с два бутона и скрол PS2

261 [КМ-ПС-4] Оптична мишка с два бутона и скрол USB, дължина на 
кабела мин. 1,5 м.

262 [КМ-ПС-5] Флаш памет 8 GB USB 3.0

263 [КМ-ПС-6] Флаш памет 16 GB USB 3.0

264 [КМ-ПС-7] Флаш памет 32 GB USB 3.0

265 [КМ-ПС-8] Подложка за мишка

266 [КМ-Пс-Ку-св] Кутия за 60 бр. CD заключващ механизъм

267 [КМ-Рз -3] Разклонител с автоматичен предпазител мин. 5 гнезда, мин.
5 метра кабел и среден изход за заземяване /евростандарт/

268 [КМ-Рз-1] Разклонител с мин. 4 гнезда, мин.З м. захранващ кабел и 
среден извод за заземяване по БДС или еквивалентен стандарт
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[KM-P3-2J Разклонител с ь гнезда, мин.5 м. захранващ кабел,On/orr 
бутон

[КМ-СД-1] Дискове CD 700 MB за запис на данни, 24х макс. скорост 50 
бр. в шпиндел

[КМ-СД-10] Джоб за CD: от PVC, с перфорация за 2 бр. CD

[КМ-СД-11] Дискове за директен печат CD-R , оп.50

[КМ-Сд-12] Диск за многократно почистване на СД устройство

[КМ-СД-13] Дискове за директен печат DVD-R , 4.7 GB, оп.50, min. 24х,

[КМ-СД-2] Дискове DVD-R/+R: 4.7 GB / (120 мин.) 25 бр. в шпиндел

[КМ-СДЗ] Дискове CD-RW, 24х максимална скорост, 700МВ, с пластм. 
кутия

[КМ-СД-4] Дискове DVD-R/+R: 8,5 GB двуслоен компактдиск за 
еднократен запис 8х скорост, с пластм. кутия

[КМ-СД-5] Дискове DVD-RW 4.7 GB (120 мин.) 52 макс.скорост, 25 бр. 
в шпиндел

[КМ-СД-7] Калъф за CD- ROM за мин. 24 диска 

[КМ-СД-8] Калъф за CD- ROM за мин. 56 диска 

[КМ-СД-9] Джоб за CD: от PVC за 1 бр. CD

[КМ-СЗЛ-21] Самозалепващи се листа формат А4. Самозалепващи листа 
/бели или сиви/ с възможност за печат през лазарни и мастилено 
струйни принтери. Водо и влаго устойчиви. 20 броя в опаковка.

[КМ-СЗЛХ-1] Индекси: лепящи, хартиени; опаковка от мин. 3 цвята и 
100 индекса от цвят в опаковка. Размери на един индекс: Ш:15-20мм,
Д: 40-50 мм

[КМ-Сзлх-11] Кубче със самозалепващи листчета: голямо: 75мм х125мм 
(+/-10 мм), мин.80 листчета в опаковка, Да се предлага в различни 
цветове

[КМ-Сзлх-12] Кубче със самозалепващи листчета: средно: 75мм х75мм 
(+/-10 мм отклонение); Да се предлага в различни цветове, мин.80 
листчета в опаковка

[КМ-Сзлх13] Кубче със самозалепващи листчета: 38x50 мм (+/-10мм 
отклонение). Да се предлага в различни цветове, мин.80 листа в блокче

[КМ-Сзлх-14] Кубче с листчета за бележки, нелепящи, бели, мин. 450 
листа в блокче, р-ри на блокчето мин. 90х90мм. (+/-10%).

[КМ-Сзлх-15] Кубче листчета за бележки, нелепящи, мин. 450 листа в 
поне три цвята в куба (+/-10%) размери : мин. 90х90мм

[КМ-Сзлх-15.1] Самозалепващи листчета с редове, 100x150 мм (+/-10 
мм)100 л. в опаковка

[КМ-Сзлх-16] Етикети самозалепващи бели, 21 броя на лист А4, 100 
листа в кутия

[КМ-Сзлх-17] Етикети самозалепващи бели, 16 бр на лист А4, 100 листа 
в кутия

[КМ-Сзлх-18] Етикети самозалепващи бели, 40-44 етикета на лист А4, 
100 листа в кутия

[КМ-Сзлх-19] Етикети самозалепващи бели, 1 етикет на лист А 4, 100 
листа в кутия

[КМ-СЗЛХ-2] Индекси: лепящи, PVC, различни цветове, размери на 
един индекс: Ш.: 20-25мм, Д. 40-50 мм ; мин.100 индекса в опаковка

[КМ-Сзлх-20] Етикети самозалепващи бели 15 етикета на лист А4,100 
листа в кутия

[КМ-СЗЛХ-З] Индекси тесни, прозрачни, за многократно 
залепване,размери на един индекс Ш12 х Д 45 мм, различни цветове, 
мин. 100 броя индекси в опаковка

[КМ-СЗЛХ4] Индекси: лепящи, PVC ; Размери на един индекс: Ш20- 
25мм х Д43мм ; мин.45 индекса в опаковка, с показалец 1,1", "7" , ръка 
за подпис, Sign here

[КМ-Прф-1] Перфоратор: капацитет мин. 60 листа с подвижен 
ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и ръкохватка

[КМ-Прф-2] Перфоратор малък: капацитет минимум 30 листа с 
подвижен ограничител, ергономичен дизайн от метална основа и 
ръкохватка, заключващ механизъм
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300 [КМ-Тлбд-1] Телбод машинка: метален корпус, отварящо се рамо, за 
мин. 25 листа, размер на телчетата 24/6, 26/6 2091

301 [КМ-Тлбд-2] Телбод машинка: метален корпус, за 50-70 листа, размер 
на телчетата 23/8, 23/10 645

302 [КМ-Тлбд-3] Телбод машинка №10 592

303 [КМ-Тлбд-4] Телчета за телбод 23/8 мм; мин.1000 бр в кутия 650

304 [КМ-Тлбд-5] Телчета за телбод 23/10 мм; мин. 1000 бр в кутия 1238

305 [КМ-Тлбд-б] Телчета за телбод 24/6 мм; мин. 1000 бр в кутия 16385

306 [КМ-Тлбд-7] Телчета за телбод 24/8 мм; мин.1000 бр в кутия 206

307 [КМ-Тлбд-8] Телчета за телбод №10; мин.1000 бр в кутия 7118

308 [КМ-Тлбд-9] Антителбод, метален корпус с пластмасово допълнение 1167

309 [КМ-Тт-1] Бележник-азбучник формат А4, сто листа, шит, ламиниран, с 
твърди корици 80

310 [КМ-Тт-10] Тетрадка протоколна мин.80 листа, формат А 4, твърди 
корици, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м, редове 1204

311 [КМ-Тт-11] Тетрадка, офсет, линирана, мин.80 листа, формат А4, меки 
корици, 70 гр кв.м 1666

312 [КМ-Тт-12] Тетрадка протоколна мин.180 листа формат А5, твърди 
кориции, спирала, 70 гр.кв.м. 150

313 [КМ-Тт-13] Тетрадка със спирала формат А5, меки корици мин.80 
листа, 70 гр кв.м 1531

314 [КМ-Тт-14] Настолен работен календар-бележник със спирала за 2020 
г., 2021 г. или 2022 г. 114

315 [КМ-ТТ-15] Тетрадка офсет линирана, мин. 90 листа, формат А4, твърди 
корици, спирала, 70 гр.кв.м. 191

316 [Км-ТТ-16] Тетрадка офсет, линирана, мин. 90 листа, формат А5, 
твърди корици, спирала, 70 гр. кв. м. 213

317 [КМ-Тт-2] Бележник със спирала, формат А4, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия 70 гр/кв.м, 100 ± 10% листа 175

318 [КМ-Тт-3] Бележник, формат А4, твърда подвързия, книжно тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 80 броя листа. 95

319
[КМ-Тт-4] Бележник - азбучник, формат А5, твърда подвързия от 
изк.кожа, книжно тяло от бяла офсетова хартия 70 гр/кв.м, 80 листа, ± 
10%,

98

320 [КМ-Тт-5] Бележник със спирала, формат А5, твърди корици, тяло от 
офсетова хартия, 70 гр/кв.м, 100 ± 10% бр. листа. 20

321 [КМ-Тт-6] Бележник формат А5, твърди корици, тяло от офсетова 
хартия, линирана, 70 гр/кв.м, 200± 10% бр. листа. 135

322 [КМ-Тт-7] Бележник формат 165/120мм, офсетова хартия 70 гр/кв.м, с 
изкуствена кожа и лого по образец, мин. 60 листа± 10%. 70

323
[КМ-Тт-8] Бележник формат 150мм/200мм, 80 ± 10% бр.листа, от 
офсетова хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с 
надпис лого по заявка.

105

324
[КМ-Тт-8.1] Бележник формат 90мм/135мм, 80 ± 10% бр.листа, от 
офсетова хартия, с бели листа, с перфорация по късата страна с 
надпис лого по заявка.

30

325 [КМ-Тт-9] Тетрадка протоколна мин.180 листа, формат А 4 /твърди 
корици/, тяло от офсетова хартия, 70 гр кв.м., редове 910

326

[КМ-Па-9] Папка: класьор,с PVC подходяща за съхранение на 
документи А4; с широчина на гърба от 3 см; със сменяем етикет; 
здрави механизми за перфорирани листа с два ринга; да се предложи 
доставка в поне 5 различни цвята.

1114

327 [КМ-Рз1] Разделител за класьори: изработени от картон, размер А4, 10 
теми,в различни цветове 123

328 [КМ-Рз2] Разделител за класьори: РР материал, размер А4, 10 теми, в 
различни цветове 154

329 [КМ-Рз-3] Разделител за класьори: РР материал,размер А4, с букви от А 
до Я 45

[КМ-Рз-4] Разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10.5x24 см,/ 
330 (+/-10%)/ с два отвора , картон, мин. 100 броя в опаковка, мин. 2

пяятя
81



331 [КМ-Рз-5] Разделител за класьори. РР материал, А4, с цифри от 1 до 31

332 [КМ94] Спрей за почистване на бяла дъска, мин. 250 мл

[КМ-95.1] Спрей за отстраняване на хартиени самозалепващи етикети, 
-3-3-3 200 мл

334 [КМ-Др-01] Четки за рисуване, комплект б бр.

335 [КМ-Др-02] Бои за рисуване акварелни 8 цвята

336 [КМ-Др-03] Азбучник, А4, твърда крица, мин. 80 листа

337 [КМ-Др-04] Гланцово блокче

338 [КМ-Др-05] Скицник

Общо

§gf Попълват се от участника


