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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” ОТ ЗОП с 

предмет „Доставка на копирна хартия за нуждите на Върховния касационен съд” 

 

 
1. Спецификация 

 Доставка на копирна хартия за нуждите на Върховния касационен съд, съгласно следната 
спецификация: 

№ АРТИКУЛ- ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ Прогнозно к-во за 
една година * 

1 
Хартия копирна – 500 листа в пакет, 80 гр./м2, формат А3, белота 
(CIE) – мин. 140%, непрозрачност – мин. 90% 

10 пакета 

2 
Хартия копирна – 500 листа в пакет, 80 гр./м2, формат А4, белота 
(CIE) – мин. 140%, непрозрачност – мин. 90% 

3200 пакета 

3 
Хартия копирна цветна – 500 листа в пакет, 80 гр./м2, формат А4, с 
висока гладкост и непрозрачност, пастелни и наситени цветове 

30 пакета 

* Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем до 
изтичане срока на договора. 

1.1. Предлаганата копирна хартия следва да е от 100% целулоза, подходяща за едностранен, 
двустранен и цветен печат, за лазерни и мастилено-струйни принтери, копирни машини и факс 
апарати (мултифункционални устройства). 

1.2. Качеството на хартията се доказва със сертификат за качество от производителя и/или 
лабораторни анализи, както и с други документи, доказващи качеството на предлаганата хартия. 

1.3. Копирната хартия следва да бъде опакована в съответните обеми и количества, съгласно 
конкретната заявка. 

2. Изисквания към изпълнението: 
2.1. Участниците да разполагат с транспортни средства за доставка на хартията до 

Върховния касационен съд. 
2.2. Доставката се извършва на място в склада на Върховния касационен съд в гр. София, 

бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, до 2 (два) работни дни след отправяне на искането от страна на 
Възложителя. 

2.3. При констатиране на видими фабрични дефекти на хартията в момента на доставката, 
следва да бъде извършена замяна. 

2.4. При поява на скрит фабричен дефект в тридневен срок от приемане на стоката, следва 
да се установи рекламацията и да се извърши замяна на дефектиралата стока. 

3. Срок за изпълнение – една година, считано от датата на сключване на договора или 
до достигане на максималната прогнозна стойност от 25 000 лв. с ДДС и/или изчерпване на 
количествата. 

 


