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ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0021 - _У ' 
„Специални в образователните потребности,еднакви в обществото" С 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ^ % 
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси ", ^ , ' 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

О Б Щ И Н А К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" №3, 

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet krichim(g)abv.bg 

Квропежжи здадлек фонд 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ" 

„Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти и консумативи за 
офис техника във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG051PO001-4.1.04-0021 по проект „Специални в образователните потребности, еднакви 
в обществото", финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението 
на деца и ученици със специални образователни потребности" на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси", бенефициент Община Кричим" 

№ но 
ред ВИД 

Основни характеристики Донълнители 
и 

характерист 
ики 

мерна 
едини 

ца 

Колич 
ество 

КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ПРОДУКТИ 
1. Тетрадка Формат А4 

80 листа 
Меки корици 
Начин на захващане па листата: 
шита с две метални скоби 

брой 30 

2. Тетрадки 60 листа 
Формат А5 
Меки корици 
Начин на захващане на листата: 
шита с две метални скоби 

брой 50 

3. Химикали Обикновена химикалка с 
прозрачен или оранжев корпус. 
Капачка в цвета на мастилото. 
Клипс на капачката. 
Дебелина на писане 1,0 мм. 

/син цвят/ брой 225 
4. 

Химикали Обикновена химикалка с 
прозрачен или оранжев корпус. 
Капачка в цвета на мастилото. 
Клипс на капачката. 
Дебелина на писане 1,0 мм. 

/червен цвят/ 

брой 50 

5. Комплект 
флумастри 

30 цвята брой 50 

6. Комплект 
цветни 
моливи 

/24 цвята/ шестоъгълна форма 
• 3 мм дебелина на графита 
Минимална дължина на молива 
17 см. 

брой 30 

7. Комплект 
водни бои -

С 16 цвята Нетоксични съгласно 
E N 71. Подходящи за деца брой 30 

^Инвестира във вашето бъдеще' 
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8. Четки за 
рисуване -

Комплект от 6 броя четки с № 2, 
4, 6, 8, 10, 12 брой 20 

9. Комплект 
темперни 
бои 

12 цвята 
7.5 мл. в алуминиеви тубички 

компле 
КТ 

30 

10 Бои за 
керамика и 
порцелан 

Боя на водна основа. Устойчива 
на миене в съдомиялна машина. 
Подходяща за порцелан, 
керамика, теракот, метал, стъкло 
В разфасовки от 
50 ml. 

Жълта брой 5 
11 

Бои за 
керамика и 
порцелан 

Боя на водна основа. Устойчива 
на миене в съдомиялна машина. 
Подходяща за порцелан, 
керамика, теракот, метал, стъкло 
В разфасовки от 
50 ml. 

синя брой 4 
12 

Бои за 
керамика и 
порцелан 

Боя на водна основа. Устойчива 
на миене в съдомиялна машина. 
Подходяща за порцелан, 
керамика, теракот, метал, стъкло 
В разфасовки от 
50 ml. 

бяла, брой 4 
13 

Бои за 
керамика и 
порцелан 

Боя на водна основа. Устойчива 
на миене в съдомиялна машина. 
Подходяща за порцелан, 
керамика, теракот, метал, стъкло 
В разфасовки от 
50 ml. 

червена брой 5 
14 

Бои за 
керамика и 
порцелан 

Боя на водна основа. Устойчива 
на миене в съдомиялна машина. 
Подходяща за порцелан, 
керамика, теракот, метал, стъкло 
В разфасовки от 
50 ml. черна брой 2 

15 Тиксо - широко - безцветно 
38 мм X 66м брой 30 

16 Тиксо - тясно - безцветно 19 мм х ЗЗм брой 30 
17 Лепило 

/сухо/ 
Канцеларско сухо лепило 
Пластмасов стик 
Разфасовки от 1 Ogr. 

брой 30 

18 Лепило 
/течно/ 

Универсално лепило в метална 
тубичка брой 30 

19 Скицник Захващане на листовете със 
спирала, картонени корици 
офсетова хартия 
21x30 см 
Мин. 20 листа 

брой 50 

20 Блок №4 Стандартен брой 50 
21 Картон бял Листове с размери 70 х 100 см брой 100 
22 Цветни 

листове /тип 
картон/ 

с размери 70 х 100 см. 
Различни цветове брой 100 

23 Ножица Дължина 16 см 
Изработена от закалена стомана 
с ергономична пластмасова 
дръжка 
Заоблен връх 

брой 20 

24 Ножица със 
8 сменяеми 
остриета 

Детска ножица с 8 сменяеми 
остриета всяко с различен контур брой 10 

25 Гланцово 
блокче 

А5 
10 листа 

брой 80 

26 Линия 20 см. ПВЦ прозрачна брой 20 
27 Комплект 12 цвята брой 30 

инвестира във вашето бъдеще! 
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маслени 
пастели 

28 Гума за 
триене 

Гума комбинирана от естествен 
каучук за чернографитни и 
цветни моливи и за мастило 

брой 30 

29 Острилка Пластмасова 
С прозрачно капаче за събиране 
на отпадъка 

брой 30 

30 Обикновен 
молив 

Графитен молив НВ 
Черен графит 
Без гумичка 

брой 50 

31 Цветни 
лепещи 
листчета 

Пастелни цветове. 
Размери 75х75мм 
Опаковка 100 листчета. 

брой 50 

32 Чинийка за 
материалите 
по 
апликиране 

Материал пластмаса 

брой 30 

33 Несесер за 
моливи 

С два ципа 
С размери 20x14x4 см.или 
еквивалентни 

брой 10 

34 Папка ПВЦ с перфорация за поставяне в 
класъор 
С прозрачна горна корица 
Формат А4 

червена брой 200 
35 

Папка ПВЦ с перфорация за поставяне в 
класъор 
С прозрачна горна корица 
Формат А4 

синя брой 200 
36 

Папка ПВЦ с перфорация за поставяне в 
класъор 
С прозрачна горна корица 
Формат А4 

жълта брой 150 

37 Картонен 
разделител 

хоризонтален 
размери 10,5x24 см пакет 10 

38 Папка джоб Формат А4 
Прозрачна - Мат 
стандартна европерфорация 

брой 900 

39 Класьор 8 
см 

Формат А4. 
Изработени от висококачествен 
РР материал. 
Джоб за етикети на гърба на 
класьора. 
Устойчив заключващ механизъм 
за хващане на листа и папки с 
перфорация. 
Метална лайстна за предпазване 
от износване. 

червен брой 30 
40 

Класьор 8 
см 

Формат А4. 
Изработени от висококачествен 
РР материал. 
Джоб за етикети на гърба на 
класьора. 
Устойчив заключващ механизъм 
за хващане на листа и папки с 
перфорация. 
Метална лайстна за предпазване 
от износване. 

Син брой 30 
41 

Класьор 8 
см 

Формат А4. 
Изработени от висококачествен 
РР материал. 
Джоб за етикети на гърба на 
класьора. 
Устойчив заключващ механизъм 
за хващане на листа и папки с 
перфорация. 
Метална лайстна за предпазване 
от износване. 

жълт брой 15 

42 CD CD-R80 2 х - 5 2 х 
700 M B /80 min брой 130 

УГнвестира егьв вашето бъдеще! 
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43 Бели 
листове 

Копирна хартия 
Формат А4 
Брой листа в пакет - 500 листа, 
5 пакета в кашон. 

Кашон 34 

44 Индекси за 
маркиране 

Изработени от PVC 
45x12 мм 
5 цвята 

200 листчета в опаковка 

компле 
КТ 

10 

45 лепило с 
брокат за 
декорация 

9 цвята в комплект компле 
КТ 

10 

46 Стикери с 
брокат 

Самозалепващи листове с 
Формат А4 
Разноцветни 

компле 
КТ 

10 

47 Комплект 
моделин 

10 цвята брой 10 

48 Комплект 
чашки /за 
рисуване/ 

Материал - пластмаса с капаче 
брой 5 

49 Пластилин 10 цвята в картонена опаковка брой 20 
50 Дъска за 

пластилин 
Материал пластмаса 
Размери 20 X 15 см. 

брой 5 

51 Инструмент 
и за 
пластилин 

Комплект от минимум 4 броя 
инструменти за рязане и 
декориране на пластилин и 
моделин 

брой 5 

52 Формички 
за 
пластилин 

Комплект от минимум 10 части 
съдържащ точилка и различни по 
форма и цвят шаблони за 
пластилин и моделин 

брой 4 

КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА 
53 Тонер 

касета 
Тонер касета за 
мултифункционално устройство 
Canon IR 1020 
10 000 копия 

брой 4 

УГнеестира във вашето бъдеще! 
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