
Въпрос 1: 
Моля да уточните съгласно документацията за посочените по-долу артикули: 
 
№ Канцеларски  

материали 
Приблизително 
количество 

Единична цена 
лв. без ДДС 

Обща цена 
лв. с ДДС 

37 Плик за писма със 
самозалепваща лепенка, 
размер 110х220мм.РЦ, бял, 
1 бр. 

40 

 

 

 
Какво означава РЦ? 
 
Отговор 1: 
В документацията няма такова означение. Съгласно обявата посочения артикул е: „размер 
110х220мм. DL”. 
 
Въпрос 2:  
Моля да уточните количествата съгласно документацията за посочените по-долу артикули: 
 
№ Канцеларски  

материали 
Приблизително 
количество 

Единична цена 
лв. без ДДС 

Обща цена 
лв. с ДДС 

89 Пликове 229/162 мм.с лого 
на КРС цветни на 
английски език, за 1 брой, 
бял цвят 1000 

  

90 Пликове 229/162 мм.с лого 
на КРС цветни на 
български  език, за 1 брой, 
бял цвят 15000 

  

91 Пликове 323/229 мм.с лого 
на КРС цветни на 
български език, за 1 брой, 
бял цвят 500 

  

92 Пликове 323/229 мм.с лого 
на КРС цветни на 
английски език, за 1 брой, 
бял цвят 500 

  

93 Бланки цветни А4 формат с 
лого на КРС на български 
език, в пакет от 500 броя, 
за 1 пакет 20000 

  

94 Бланки цветни А4 формат с 
лого на КРС на английски 
език, в пакет от 500 броя, 
за 1 пакет 3000 

  

95 Констативни протоколи 
(химизирани) кочан- кочан 
от 100 листа - 50 комплекта 
- лист 1, за 1 кочан  1000 

  

96 Констативни протоколи 
(химизирани) кочан- кочан 
от 100 листа - 50 
комплекта, лист 2, за 1 
кочан 1000 

  

97 Констативни протоколи 
(химизирани) кочан- кочан 
от 100 листа - 50 комплекта 
, лист 3, за 1 кочан 1000 

  

98 
Актове химизирани - кочан 
от 50 компл. 1000 

  

 
 



Отговор 2: 
Посочените количества в Позиция № 2 „Канцеларски материали”, артикули №№ 89 – 98 (колона II 
от таблицата от образеца на Ценовото предложение от документацията) се отнасят за единични 
бройки пликове/бланки/констативни протоколи/актове, а не за пакети/кочани с такива. 
 
В допълнение, единични бройки са посочени и в колона II от таблицата от образеца на Ценовото 
предложение от документацията (Приблизително количество) в Позиция № 2 „Канцеларски 
материали”, артикули №№ 17 – 18. 
 
Въпрос 3: 
Моля да се уточни колко цвята точно е печата на пликовете и бланките. 
 
Отговор 3: 
Основните цветове на печата са два – червен и син. Както е посочено в обявата, техническото и 
ценовото предложение на всеки участник следва да бъде съобразено с образците на пликовете и 
бланките, предоставяни от възложителя. 
 


