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           Приложение № Б 

към публичната покана 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

за доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали 

 

I. Предмет на доставката: периодична доставка по заявка на Възложителя на хартия, 

хартиени изделия и канцеларски материали, описани по вид и количество в 

Спецификацията на Възложителя: 

Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД. 

Допуска се замяна на артикулите по видове до договорената обща стойност на 

доставката за съответната обособена позиция. 

 

Участниците следва да предоставят актуални за съответните стоки каталози. 

 

II. Срок и начин на доставка: 

2.1. Срок на доставка – при поискване с писмена заявка, направена до пето число на 

месеца, през който трябва да бъде изпълнена заявката. Доставката се извършва на 

партиди, в срок не по-късно от 3 (три) работни дни след получаване на заявката до 

всички адреси на доставка, посочени в заявката. 

 

 2.2. Начин на доставка – със собствен транспорт на доставчика до следните 

адреси на Възложителя: 

• “БДЖ – Товарни превози” ЕООД – Централно управление /ЦУ/ - гр. София, ул. 

“Иван Вазов” № 3; 

• “БДЖ – Товарни превози” ЕООД – Централно управление /ЦУ/ - гр. София, 

бул. “Мария Луиза” № 114А; 

• ПТП София – гр. София, ул."Майчина слава " № 2 – Вагонното депо; 

• ПТП Пловдив – гр. Пловдив, гара Филипово; 

• ПТП Горна Оряховица – гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ 97. 

 

За приетата по видове и количество стока се подписва приемо-предавателен 

протокол, изготвен от доставчика в 3 (три) екземпляра с оригинални подписи и 

придружава фактурата за съответната доставка. Фактурата се придружава и от копие на 

заявката за поисканите материали. 

 

III. Качество на предлаганите за доставка материали: 

3.1. Хартия, хартиени изделия и канцеларски материали 

3.1.1. Изисквания към копирната хартия – Копирната хартия (А4 и А3) да е 

подходяща за двустранно и цветно копиране, за високоскоростни копирни машини, 

лазерни и мастиленоструйни принтери, произведена от 100% целулоза. Предлаганата 

хартия да отговаря по качество на БДС EN ISO 534:06 г. – определяне дебелина, БДС 

EN ISO 536:98 г. определяне маса на единица площ, БДС ISO 11476:03 г. – определяне 

белота /или еквивалентни стандарти/. 

 

Качеството на хартията се доказва с: 

• Документи за произход; 

• Документи, удостоверяващи внедрена система за управление на качеството за 

всички предлагани артикули, издадени от акредитирани институции или агенции за 

управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните 

спесификации или стандарти; 
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• Протоколи за изпитване от проведени изпитания за копирна хартия формат А3 

и А4, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, 

удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или 

стандарти, издадени не по-рано от 2012 г. 

3.1.2. Хартиени изделия и канцеларски материали: 

• Документи, удостоверяващи внедрена система за управление на качеството за 

всички предлагани артикули, издадени от акредитирани институции или агенции за 

управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните 

спецификации или стандарти; 

• Документи за произход. 

 

IV. Опаковка – подходяща опаковка за всяка отделна доставка по изпратена 

писмена заявка, гарантираща и запазваща целостта на стоките при транспортиране и 

съхранение. 
 

 

 

 


