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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-10/11.04.2018 г. на Главния 

изпълнителен директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 

процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и 

нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции. 

 

Днес, 26.04.2018 г. в 10:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: 1700 София, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-10/11.04.2018 г. на Главния изпълнителен директор за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за 

производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и 

нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции: обособена позиция І – 

„Доставка на ролна химизирана хартия“; обособена позиция IІ – „Доставка на ролна обемна 

хартия“; обособена позиция III – „Доставка на форматирана хартия и картон“ и обособена 

позиция ІV – „Доставка на ролна офсетова хартия“ и на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и във 

връзка с чл. 54, ал. 1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в състав: 

 

Председател: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Членове: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

 

Комисията в титулярния си състав се събра на заседание и пристъпи към изпълнение 

на задълженията си, съгласно горепосочената заповед.  

Комисията взе единодушно решение, да продължи работата си в две стъпки: 

 

Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници. 

 

I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 се изпрати по e-mail с 

електронен подпис на посочените електронни адреси на всички участници в процедурата и се 

публикува в Профила на купувача на „Български пощи“ ЕАД на 18.04.2018 г. В указания в 

протокола срок от 5 (пет) работни дни на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, са получени 

допълнителни документи от следните участници: 

 

Участникът „МБМ“ ООД е представил допълнителни документи с вх.№ ОП-5-6/ 

24.04.2018 г., а именно: 

1. Придружително писмо от пълномощник; 

2. ЕЕДОП на електронен носител. 
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Участникът „Мултико 92“ ООД е представил допълнителни документи с вх.№ ОП-5-

7/ 24.04.2018 г., а именно: 

1. Придружително писмо от пълномощник; 

2. ЕЕДОП на електронен носител. 

 

Участникът „ЕМА“ ООД е представил допълнителни документи с вх. № ОП-5-5/ 

23.04.2018 г., а именно: 

1. Придружително писмо от пълномощник; 

2. ЕЕДОП на електронен носител – по всяка обособена позиция; 

3. Декларации за изпълнение на доставките – по всяка обособена позиция; 

4. Валидни сертификати ISO 9001:2015 – по всяка обособена позиция. 

 

На основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП комисията премина към разглеждане на 

предоставените допълнителни документи и съответствието им с критериите за подбор на 

Възложителя. 

За участника „МБМ“ ООД 

Комисията прие, че представените допълнително документи от участника отговарят 

на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, заложени в 

документацията и техническите изисквания. 

 

За участника „Мултико 92“ ООД 

Комисията прие, че представените допълнително документи от участника отговарят 

на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, заложени в 

документацията и техническите изисквания. 

 

За участника „ЕМА“ ООД 

Комисията прие, че представените допълнително документи от участника, и за 

четирите обособени позиции, отговарят на изискванията на Възложителя за участие и на 

критериите за подбор, заложени в документацията и техническите изисквания. 

 

Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска до по-нататъшно участие в публичното състезание участниците „МБМ“ 

ООД, „Мултико 92“ ООД и „ЕМА“ ООД, т.к. същите са представили всички необходими 

документи и участниците отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор. 

 

II.  Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници „МБМ“ ООД, „Мултико 92“ ООД и „ЕМА“ ООД и провери в детайли 

представените техническите предложения и мостри, за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия в техническите изисквания на Възложителя. 



Page3 of 12 
 

Тестването на представените от участниците мостри се извърши от членовете на 

Комисията, при реални условия на 27.04.2018 г., в СП „БФН” към “Български пощи” ЕАД, 

находящо се в София, ул. „Хайдушка поляна” № 8. 

След извършените съпоставки и анализи на съдържанието на техническите 

предложения и представени мостри на участниците, бяха направени следните констатации: 

 

За участника „МБМ“ ООД 

За обособена позиция № 1 – „Доставка на ролна химизирана хартия” 

Участникът е представил следното техническо предложение: 

1. Количество, срок на доставка и място на изпълнение – до 45 (четиридесет и пет) 

тона, доставени на партиди от различните размери на ролите хартия до 30 (тридесет) дни от 

подаване на заявка от страна на Възложителя. Доставката на тези партиди ще бъдат 

извършени не по-късно от 24 месеца от сключване на договора или до изчерпване на 

финансовия ресурс. Място на изпълнение – Специализирано поделение „Българска филателия и 

нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно 

село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.  

2. Опаковка: Всяка рола ще е опакована във велпапе и полиетиленово фолио, ще има 

залепен етикет, който ще съдържа: наименованието на производителя, размер и вид на ролната 

хартия. Опаковката ще запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни 

условия и транспорт, като се държи сметка за времетраенето на транспорта. Опаковката ще е 

приспособена за пренос с камион. Изпълнителят ще носи отговорност за вреди, произлезли от 

неподходяща опаковка.  

3. Срок на годност – 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на приемо-

предавателен протокол за извършена доставка.  

4.  При доставяне на последната партида от самокопирна (химизирана) хартия,  

доставката на заявеното количество по договора се счита за изпълнено, когато отклонението от 

общото количество на хартията е в толеранс до ± 3% и заплащането е за реално доставеното 

количество.  

5. Срок на плащане – Централно управление на „Български пощи” ЕАД заплаща 

стойността на доставките срещу издадена фактура, в срок до 45 (четиридесет и пет) 

календарни дни след датата на приемателно-предавателния протокол за извършена доставка. 

6. Технически характеристики на химизираната хартия:  

6.1. маса на единица площ – 54,4 ± 0,2 g/m
2
 (БДС ЕN ISO 536:2012) – съгласно Протокол 

№ 763/28.03.2018 г. от „Институт по целулоза и хартия” АД;  

6.2. плътност – 0,753 g/cm
3 

 (БДС ЕN ISO 534:2012) – съгласно Протокол № 

763/28.03.2018 г. от „Институт по целулоза и хартия” АД;  

6.3. свойства при опън – дължина на скъсване (БДС ЕN ISO 1924-2:2009) – съгласно 

Протокол № 763/28.03.2018 г. от „Институт по целулоза и хартия” АД:  

- дължина на скъсване в машинно направление (MD) – 7575 ± 130 m;  

- дължина на скъсване в напречно направление (CD) – 3450 ± 65 m; 

6.4. вид на слоя – СFВ;  

6.5. цвят на хартията – бял;  

6.6. вид и размери:  

- ролна химизирана хартия, широчина на ролата – 24 см;  

- ролна химизирана хартия, широчина на ролата – 42 см; 

6.7. вътрешен диаметър на шпулата на ролите хартии – 76 мм;  

6.8. диаметър на ролите – до 100 см. 

7. Производител – Хартиена фабрика Papierfabrik August KOEHLER AG. 
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8. Страна на произход – Германия. 

9. Марка – reacto. 

 

В СП „БФН“ е представена мостра от участника (с приемно–предавателен протокол 

№ 53-10-33/03.04.2018 г.), както следва: една рола химизирана хартия, CFB, бяла, 53 g/m
2
, с 

размери: ширина на ролата – 24 см; диаметър на шпулата – 76 мм; външен диаметър на ролата 

– до 100 см. 

 

За участника „Мултико 92“ ООД 

За обособена позиция № 4 – „Доставка на ролна офсетова хартия” 

Участникът е представил следното техническо предложение:  

1. Количество и срок на доставки: до 7 тона, доставени на партиди до 2 дни от 

подаване на заявка от страна на Възложителя.  

2. Доставката на тези партиди следва да бъдат извършени не по-късно от 24 месеца 

от датата на сключване на договора.  

3. Опаковка: Всяка рола ще е опакована във велпапе и полиетиленово фолио. 

Опаковката предпазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и 

транспорт, като се държи сметка за времетраенето на транспорта. Опаковката ще е 

приспособена за пренос с камион. „Мултико 92” ООД носи отговорност за вреди, произлезли 

от неподходяща опаковка.  

4. Срок на годност – не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване 

на приемо-предавателен протокол за извършена доставка. 

5. При доставяне на последната партида от ролната офсетова хартия, доставката на 

заявеното количество по договора се счита за изпълнено, когато отклонението от общото 

количество на хартията е до ± 3% и заплащането е за реално доставеното количество.  

6. Срок на плащане – „Мултико 92” ООД се съгласява Централно управление на 

„Български пощи” ЕАД да заплаща стойността на доставките срещу издадена фактура, в срок 

до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след датата на приемателно-предавателния 

протокол за извършена доставка. 

7. Производител – Ю Пи Ем Кими (UPM Kymi). 

8. Страна на произход – Финландия. 

9. Марка – Ю Пи Ем Файн (UPM Fine). 

10. Технически характеристики на ролната офсетова хартия:  
10.1. Маса на единица площ: 59,6 ± 0,2 g/m

2
 – БДС ЕN ISO 536:2012;  

10.2. Грапавост по метода на Бендтсен (средно от двете страни на листа) – 209 ml/min 

(БДС 17367); 

10.3. Цвят на хартията: бял;  

10.4. Широчина на ролите: 60 см;  

10.5. Диаметър на ролите: до 100 см;  

10.6. Вътрешният диаметър на шпулата на ролите: 76 мм. 

 

За участника „ЕМА“ ООД 

За обособена позиция № 1 – „Доставка на ролна химизирана хартия” 

Участникът е представил следното техническо предложение: 

1. Количество и срок на доставка – до 45 (четиридесет и пет) тона доставени на 

партиди от различните размери на ролите хартия до 30 (тридесет) дни от подаване на заявка от 

страна на Възложителя. Доставката на тези партиди ще се извърши не по-късно от 24 месеца 

от сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс.  
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2. Опаковка: Всяка рола е опакована във велпапе и полиетиленово фолио, има 

залепен етикет, който трябва да съдържа: наименованието на производителя, размер и вид на 

ролната хартия. Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на 

атмосферни условия и транспорт, като се държи сметка за времетраенето на транспорта. 

Опаковката трябва да е приспособена за пренос с камион. Изпълнителят носи отговорност за 

вреди, произлезли от неподходяща опаковка.  

3. Срок на годност – не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване 

на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.  

4. При доставяне на последната партида от химизирана хартия, доставката на 

заявеното количество по договора се счита за изпълнено, когато отклонението от общото 

количество на хартията е в толеранс до ± 3% и заплащането е за реално доставеното количество.  

5. Технически характеристики на химизираната хартия:  

6.1. Маса на единица площ – 52,1 ± 1 g/m
2 

– БДС ЕN ISO 536:2012;  

6.2. Плътност – 0,754 g/cm
3

 – БДС ЕN ISO 534:2012;  

6.3. Свойства при опън – дължина на скъсване в:  

- машинно направление (MD) – 7690 ± 115 m;  

- напречно направление (CD) – 3475 ± 90 m; 

6.4. Вид на слоя – СFВ;  

6.5. Цвят на хартията – бял;  

6.6. Вид и размери:  

- ролна химизирана хартия, широчина на ролата – 24 см;  

- ролна химизирана хартия, широчина на ролата – 42 см.  

6.7. Вътрешен диаметър на шпулата на ролите хартии: 76 мм.  

6.8. Диаметър на ролите – до 100 см.  

7. Производител – Koehler. 

8. Страна на произход – Германия. 

9. Марка – Koehler. 

 

Представена е мостра от участника (приемно-предавателен протокол № 53-10-

36/05.04.2018 г.), както следва: една рола химизирана хартия, CFB, бяла, 53 g/m2
, с размери:  

ширина на ролата – 24 см; диаметър на шпулата – 76 мм; външен диаметър на ролата – до 65 

см. 

 

За обособена позиция № 2 – „Доставка на ролна обемна хартия” 

Участникът е представил следното техническо предложение: 

1. Количество и срок на доставка – до 60 (шестдесет) тона, доставени на партиди от 

различните размери на хартията до 30 дни от подаване на заявка от страна на Възложителя. 

Доставката на тези партиди следва да бъдат извършени не по-късно от 24 месеца от датата на 

сключване на договора.   

2. Опаковка: Всяка рола е опакована във велпапе и полиетиленово фолио, има 

залепен етикет, който трябва да съдържа: наименованието на производителя, размер и вид на 

ролната хартия. Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на 

атмосферни условия и транспорт, като се държи сметка за времетраенето на транспорта. 

Опаковката трябва да е приспособена за пренос с камион. Изпълнителят носи отговорност за 

вреди, произлезли от неподходяща опаковка.  

3. Срок на годност – не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване 

на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.  

4. При доставяне на последната партида от ролна обемна хартия, доставката на 

заявеното количество по договора се счита за изпълнено, когато отклонението от общото 

количество на хартията е в толеранс до ± 3% и заплащането е за реално доставеното 

количество.  
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5. Срок на плащане – Централно управление на „Български пощи” ЕАД заплаща 

стойността на доставките срещу издадена фактура, в срок до 45 (четиридесет и пет) 

календарни дни след датата на приемателно-предавателния протокол за извършена доставка. 

 

6. Технически характеристики на ролната обемна хартия:  
6.1. Маса на единица площ – 55,7 ± 0,3 g/m

2
 – БДС ЕN ISO 536:2012;  

6.2. Плътност – 0,502 g/cm3 – БДС ЕN ISO 534:2012;  

6.3. Свойства при опън – дължина на скъсване в:  

- машинно направление (MD) – 4575 ± 65 м – БДС ЕN ISO 1924-2:2009; 

- напречно направление (CD) – 1500 ± 30 м – БДС ЕN ISO 1924-2:2009. 

6.4. Степен на белота (D65) 81 ± 0,9 (ISO 2470-2:2008);  

6.5. Размери: широчина на ролата – 42 см; широчина на ролата – 50 см.  

6.6. Вътрешен диаметър на шпулата на ролите хартии: 76 мм.  

6.7. Диаметър на ролите – до 100 см.   

7. Производител – HELLEFOSS. 

8. Страна на произход – Норвегия. 

9. Марка – SNOW BRIGHT. 

 

Представена е мостра от участника (приемно-предавателен протокол № 53-10-

37/05.04.2018 г.), както следва: една рола обемна хартия, бяла, 55 g/m
2
, с размери: ширина на 

ролата – 42 см; диаметър на шпулата – 76 мм; външен диаметър на ролата –  65 см. 

 

За обособена позиция № 3 – „Доставка на форматирана хартия и картон” 

Участникът е представил следното техническо предложение: 

1. Технически характеристики на:  

1.1. Форматирана обемна хартия:  

1.1.1. Маса на единица площ – 55 g/m
2 
(за формати 60/84 см и 60/90 см) и 70 g/m

2
 (за 

формат 60/84 см) ;  

1.1.2. Цвят на хартията – бял.  

1.1.3. Производител – HELLEFOSS; 

1.1.4. Страна на произход – Норвегия; 

1.1.5. Марка – HELLEFOSS. 
 

1.2. Форматирана офсетова хартия:  
1.2.1. Маса на единица площ – 80 ±1 g/m² (60/90 cm; 64/90 cm и 70/100 cm);  

1.2.2. Цвят на хартията – бял; 

1.2.3. CIE белота – 120 единици белота (ISO 11475);  

1.2.4. Грапавост по метода на Бендтсен (средно от двете страни на листа) –  макс. 225 

ml/min (БДС 17367); 

1.1.5. Производител – MONDI; 

1.1.6. Страна на произход – Словакия; 

1.1.7. Марка – MONDI. 

 

1.3. Форматиран офсетов картон:  

1.3.1. Маса на единица площ – 170 g/m²;  

1.3.2. Размер – 70/100 cm;  

1.3.3. Цвят на картона – бял; 

1.1.4. Производител – MONDI; 

1.1.5. Страна на произход – Словакия; 

1.1.6. Марка – MONDI. 
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1.4. Двустранно хромови хартии - гланц/мат:  

1.4.1. Маса на единица площ – 115±1 g/m
2
;  

1.4.2. Размери – 64/90 cm и 70/100 cm;  

1.4.3. Цвят на хартията – бял; 

1.4.4. Степен на белота (D65):  не по-малко от 90% (ISO 2470);  

1.4.5. Гладкост по Бек (средно от двете страни на листа): min 300 s (БДС ISO 5627);  

1.1.6. Производител – SAPPI; 

1.1.7. Страна на произход – Белгия; 

1.1.8. Марка – Galerie Art. 

 

1.5. Двустранно хромови хартии и картони- гланц/мат:  

1.5.1. Маса на единица площ – 130 g/m
2
, 150 g/m

2
, 200 g/m

2
, 250 g/m

2
, 300 g/m

2  
и 350 g/m

2
;  

1.5.2. Размери – 64/90 cm и 70/100 cm;  

1.5.3. Цвят на хартията и картона – бял;  

1.1.4. Производител – SAPPI; 

1.1.5. Страна на произход – Белгия; 

1.1.6. Марка – Galerie Art. 

 

1.6. Едностранно хромов картон:  

1.6.1. Маса на единица площ – 295 g/m
2
;  

1.6.2. Размери – 70/100 cm;  

1.6.3. Цвят на картона – бял;  

1.1.4. Производител – Ningbo; 

1.1.5. Страна на произход – Китай; 

1.1.6. Марка – Zenith. 

 

1.7. Самозалепваща хартия с рязан гръб:  

1.7.1. Маса на единица площ – 80 g/m
2
 – основа;  

1.7.2. Размер – 50/70 cm ;  

1.7.3. Цвят на хартията – бял;  

1.7.4. рязан гръб;  

1.1.5. Производител – RITRAMA; 

1.1.6. Страна на произход – Италия; 

1.1.7. Марка – RITRAMA. 

 

1.8. Структурна хартия: 

1.8.1. Маса на единица площ – 140 g/m
2
;  

1.8.2. Размер – 72/101 cm;  

1.8.3.  Цвят на хартията – по мостра/каталог;  

1.8.4. Производител – FEDRIGONI; 

1.8.5. Страна на произход – Италия; 

1.8.6. Марка – Tintoretto. 

 

1.9. Химизирана хартия: 

1.9.1. Маса на единица площ – 50 g/m
2
; 60 g/m

2 
;  

1.9.2. Размер – 43/61 cm (БДС EN ISO 217:2013);  

1.9.3. Цвят на хартията – по мостра / каталог  

1.9.4. Производител – PINDO DELI; 

1.9.5. Страна на произход – Индонезия; 

1.9.6. Марка – PINDO DELI. 

 

2. Срок за изпълнение на доставките:  
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2.1. Доставката на форматираната хартия и картона се осъществява след писмена заявка 

от страна на Възложителя. Изпълнителят доставя заявените количества форматирана хартия и 

картон в срок от 1 (един) работен ден от датата на писмената заявка на Възложителя.  

3. Срок на годност: не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол за извършената доставка.  

4. Опаковка: Стандартна опаковка. Опаковката следва да запазва стоката от всякакви 

повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт, като се държи сметка за 

времетраенето на транспорта. Опаковката трябва да е приспособена за пренос с камион. 

Продавачът носи отговорност за вреди, произлезли от неподходяща опаковка. 

 

Представени са следните мостри в СП „Българска филателия и нумизматика“ от  

участника с приемно-предавателен протокол № 53-10-35/05.04.2018 г.: 

1. Форматирана офсетова хартия, бяла, 80 g/m
2
, формат 60х90 см – 200 бр. листа; 

2. Форматирана двустранно хромова хартия, мат, бяла, 115 g/m
2
, формат 64х90 см – 

200 бр. листа. 

 

За обособена позиция № 4 – „Доставка на ролна офсетова хартия” 

Участникът е представил следното техническо предложение:  

1. Количество и срок на доставки: до 7 тона, доставени на партиди до 2 дни от 

подаване на заявка от страна на Възложителя. Доставката на тези партиди следва да бъдат 

извършени не по-късно от 24 месеца от датата на сключване на договора.  

2. Опаковка: Всяка рола е опакована във велпапе и полиетиленово фолио. Опаковката 

запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт, като се 

държи сметка за времетраенето на транспорта. Опаковката трябва да е приспособена за пренос с 

камион. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произлезли от неподходяща опаковка.  

3. Срок на годност – не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване 

на приемо-предавателен протокол за извършена доставка. 
4. При доставяне на последната партида от ролната офсетова хартия, доставката на 

заявеното количество по договора се счита за изпълнено, когато отклонението от общото 

количество на хартията е до ± 3% и заплащането е за реално доставеното количество.  

5. Производител – MONDI; 

6. Страна на произход – Словакия; 

7. Марка – MONDI. 

8. Технически характеристики на ролната офсетова хартия:  

8.1. Маса на единица площ: 60,04 ± 0,4 g/m
2
;  

8.2. Грапавост по метода на Бендтсен (средно от двете страни на листа) – 136 ml/min 

(БДС 17367); 

8.3. Цвят на хартията: бял;  

8.4. Широчина на ролите: 60 см;  

8.5. Диаметър на ролите: до 100 см;  

8.6. Вътрешен диаметър на шпулата на ролите: 76 мм. 

 

Резултати от проведените тестове с предоставените мостри в СП „БФН” 

І. По обособена позиция № 1 – „Доставка на ролна химизирана хартия” 

1. Резултати от технологичните проби, извършени на ролна четирисекционна 

офсетова машина „Ротатек”, на мостра, предоставена от „МБМ” ООД – ролна химизирана 

хартия, ширина на ролата 24 см: 
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 Показатели Резултати 

Разролване –  

форматиране от 

рола на листа 

Без деформиране на хартията – 

(вълнообразно нагъване и/или огъване 

след форматиране) 

Не се наблюдава 

деформиране на хартията 

 Технологични 

проби 

Без гънки и чупене на хартията По време на печат няма 

гънки и чупене на 

хартията 

  Без полепване на прах по гуменото 

платно и машинните елементи 

Хартията е с ниска 

запрашеност – няма 

полепнал прах по 

гуменото платно и 

машинните елементи 

  Без механични повреди на хартията  Не са констатирани меха-

нични повреди на 

хартията 

Всмукателна спо-

собност и съхнене 

на мастилото 

Без копиране   Не се наблюдава копиране 

на отпечатаните листа 

  Без размазване на отпечатъка Няма размазване в текста 

на отпечатаните листа 

Технологични 

проби  

Без запълване на дребния шрифт от 

текста 

Дребният шрифт от текста 

не е запълнен и е четлив 

 

Представената от участника мостра отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя. 

 

2. Резултати от технологичните проби, извършени на ролна четирисекционна 

офсетова машина „Ротатек”, на мостра, предоставена от „ЕМА” ООД – ролна химизирана 

хартия, ширина на ролата 24 см: 

 

  Показатели Резултати 

Разролване –  

форматиране от 

рола на листа 

Без деформиране на хартията – 

(вълнообразно нагъване и/или огъване 

след форматиране) 

Не се наблюдава 

деформиране на хартията 

 Технологични 

проби 

Без гънки и чупене на хартията По време на печат няма 

гънки и чупене на 

хартията 

  Без полепване на прах по гуменото 

платно и машинните елементи 

Хартията е с ниска 

запрашеност – няма 

полепнал прах по 

гуменото платно и 

машинните елементи 

  Без механични повреди на хартията  Не са констатирани меха-

нични повреди на 

хартията 
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Всмукателна спо-

собност и съхнене 

на мастилото 

Без копиране   Не се наблюдава копиране 

на отпечатаните листа 

  Без размазване на отпечатъка Няма размазване в текста 

на отпечатаните листа 

Технологични 

проби  

Без запълване на дребния шрифт от 

текста 

Дребният шрифт от текста 

не е запълнен и е четлив 

 

Представената от участника мостра отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя. 

 

ІІ. По обособена позиция № 2 – „Доставка на ролна обемна хартия” 

 

1. Резултати от технологичните проби, извършени на ролна четирисекционна 

офсетова машина „Ротатек”, на мостра, предоставена от „ЕМА” ООД – ролна обемна хартия, 

ширина на ролата 42 см: 

 

 Показатели Резултати 

Разролване – 

форматиране 

от рола на 

листа 

Без деформиране на хартията – 

(вълнообразно нагъване и/или огъване 

след форматиране) 

Не се наблюдава вълно-

образно нагъване и/или 

огъване след форматиране 

 Механична здравина на хартията – без 

скъсване на хартиената лента по време 

на печат 

Хартиената лента не се е 

скъсвала по време на печат 

 Технологични 

проби 

Без гънки и чупене на хартията По време на печат няма 

гънки и чупене на хартията 

  Без полепване на прах по гуменото 

платно и машинните елементи 

Няма полепнал прах по гу-

меното платно и машинни-

те елементи 

 

  Без механични повреди на хартията  Не са констатирани меха-

нични повреди на хартията 

Всмукателна 

способност и 

съхнене на ма-

стилото 

Без копиране   Не се наблюдава копиране 

на отпечатаните листа 

  Без размазване на отпечатъка Няма размазване в текста 

на отпечатаните листа 

Технологични 

проби  

Без запълване на дребния шрифт от 

текста 

Дребният шрифт не е 

запълнен 

 

Представената от участника мостра отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя. 
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ІІІ. По За обособена позиция № 3 – „Доставка на форматирана хартия и картон” 

 

1. Резултати от технологичните проби, извършени на четирицветна офсетова машина 

„Роланд“, на мостра, предоставена от „ЕМА” ООД – форматирана офсетова хартия, бяла, 80 

g/m
2
, формат 60х45 см – 400 бр. листа. След подготовка на печатната машина, установяване на 

пасер и оптимален баланс на намастиляване се извърши отпечатване на подготвения образец. 

Оценката на технологичните проби се извърши по следните показатели: 

 

Офсетова хартия 80 g/m
2
, формат 60х90 см  

Устойчивост на линейна деформация при печат – оценка 

на съвместяване на мастилата 

При пълно съвместяване и 

допустимо отклонение до 0,15 

мм  

Технологични проби на четирицветна офсетова печатна 

машина. Оценката на съвместяването на мастилата 

върху отпечатъка се извършва по пасерни кръстчета и 

скала  

 

След отпечатване на образеца е установено отклонение по дължината на листата в 

пасерните кръстчета от 0,05 мм, което е в допустимите граници. 

Представената от участника мостра отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя. 

 

2. Резултати от технологичните проби, извършени на четирицветна офсетова машина 

„Роланд“, на мостра, предоставена от „ЕМА” ООД – форматирана двустранно хромова хартия, 

бяла, 115 g/m
2
, формат 64х45 см – 400 бр. листа. След подготовка на печатната машина, 

установяване на пасер и оптимален баланс на намастиляване се извърши отпечатване на 

подготвения образец. 

Оценката на технологичните проби се извърши по следните показатели: 

 

Двустранно хромова хартия, мат 115 g/m
2
, формат 

64х90 см 

 

Устойчивост на линейна деформация при печат – 

оценка на съвместяване на мастилата 

При пълно съвместяване и 

допустимо отклонение до 0,12 

мм  

Технологични проби на четирицветна офсетова печатна 

машина. Оценката на съвместяването на мастилата 

върху отпечатъка се извършва по пасерни кръстчета и 

скала  

 

След отпечатване на образеца не е установено отклонение по дължината на 

листата в пасерните кръстчета и отпечатаната скала. 

Представената от участника мостра отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя. 
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След извършените констатации за съответствие на техническите предложения с 

изискванията на Възложителя и направените технологични проби с представени мостри от 

участниците, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска участника „МБМ“ ООД до отваряне на ценовата оферта – плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ – по обособена позиция № 1. 

Допуска участника „Мултико 92“ ООД до отваряне на ценовата оферта – плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ – по обособена позиция № 4. 

Допуска участника „ЕМА“ ООД до отваряне на ценовите оферти – плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ – по четирите обособени позиции. 

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се 

извърши на 10.05.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа, в зала 212 в сградата на Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД. 

 

 

КОМИСИЯ:  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 


