
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ 
НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 
ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ 
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ 
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

Изх.№ КИ-П-14 -4к(о1§! Ю.Ц 2 0 1 4 г -

д о 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило писмо - запитване, за уточнение по документацията за 
участие в публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали, тонер 
касети и калъфи от РУС (джобове) за съхранение на картони в картотека за нуждите на 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия", правим следните разяснения: 

На въпрос № 1: Относно Обособена позиция № 1- „Доставка на канцеларски 
материали и формуляри": 

Относно позиция № 36 ..Лента, монтажна, двойно лепяща /тиксо/ - 12.5 мм. х 1.9 
м" - производството на артикул с такива параметри вече е преустановено. Предлага се 
монтажна лента с размери 19 мм х 1.5 м. Моля да потвърдите да се оферира монтажна 
лента с размери 19 мм х 1,5 м. 

Отговор: 
Възложителят не променя зададените параметри по позиция № 36. Проучването 

на възложителя установи, че посоченият продукт се предлага на пазара. 

На въпрос № 2: Относно Обособена позиция № 2 - „Доставка на тонер 
касети": 

Относно позиция № 4 ..Тонер касета за мултифункционално устройство 
ОЕЕЕ2335с1п 6000 копия" е посочен партиден номер ..НХ994". който е за Америка и не 
се предлага на нашия пазар. Същият консуматив в нашия регион се предлага с 
партиден номер НХ756. Моля да потвърдите оферирането на партиден номер НХ756, 
който е за българския пазар. 



Отговор: 
Възложителят потвърждава оферирането на партиден номер НХ756 за позиция 

№ 4 от техническата спецификация. 

На въпрос № 3: Относно Обособена позиция № 2 - „Доставка на тонер 
касети": 

Относно позиция № 19 ..Тонер касета за копирна машина цветна формат АЗ 
Хегох \Уогк СепЦе 7120 г" за черния консуматив вероятно е допусната техническа 
грешка и е посочено описание Огат Саг1па§е. Моля да потвърдите, че се има в предвид 
В1аск Топег Саг1пс1§е. 

Възложителят потвърждава оферирането на В1аск Топег Саг1па§е за позиция № 
19 от техническата спецификация. 

На въпрос № 4: Относно Обособена позиция № 2 - „Доставка на тонер 
касети": 

Относно позиция № 21 ..Тонер касета за мултифункционално устройство Хегох 
3315 - 5000 ра§е§" - е посочен партиден номер ..106К.0231Г", който е за Америка и не се 
предлага на нашия пазар. Същият консуматив в нашия регион се предлага с партиден 
номер ..106К.02310**. Моля да потвърдите оферирането на партиден номер .Л06К02310", 
който е за българския пазар. 

Възложителят потвърждава оферирането на партиден номер ..106К02310" за 
позиция № 21 от техническата спецификация. 

Отговор: 

Отговор: 


