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Техническа спецификация
на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства
1. Общи изисквания към стоките за доставка.
Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е
доставката на консумативи за печат:

касети с тонер, касети (патрони) с мастило,

мастилени ленти за копирни и печатащи устройства, ленти за матрични принтери, факс
филми, барабани, ролки и ремъци за подаване на хартия, девелопери, почистващи
системи, филтри и други подобни.
Всички консумативи, които ще се доставят по настоящата поръчка трябва да са
нови, неупотребявани, нерециклирани.
Всички доставяни артикули по настоящата процедура трябва да отговарят на
нормативно-установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни
потребители.
При поискване от Възложителя (Централния орган за покупки) или индивидуалните
възложители, изпълнителите по рамковото споразумение/изпълнителите по договори, са
длъжни да представят при доставката на тонерите необходимите документи, доказващи
качеството на стоките като сертификати за произход и качество, декларации за
съответствие, информационен лист за безопасност и други.
Всички спецификации, отнасящи се за отделен артикул, конкретизиран с модел или
търговско наименование в тази документация, трябва да се разбират като „или
еквивалентни”.
2. Специфични изисквания и условия по отделните обособени позиции.
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и
печатащи устройства с различни марки.
Ще бъдат доставяни консумативи за печат за копирни и печатащи устройства със
следните търговски марки: Konica (Коника), Kyocera (Киосера), DELL (Дел), Epson
(Епсън), Oki (Оки), Panasonic (Панасоник), Rex-Rotary&Ricoh (Рекс-Ротари и Рико), SHARP
(Шарп) и Toshiba (Тошиба).
Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови
номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на Ценово
предложение в СЕВОП, включително да съответстват на посочените марки и модели
копирни и печатащи устройства.

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и
други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са
произведени от производителя на съответната марка печатаща и копирана техника или
от оторизирани от него лица, и при използването, на които се запазва гаранцията на
техниката, предоставена от производителя.

Под „оригинални” консумативи (касети с

тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови,
неупотребявани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и
копирана техника или от оторизирани от него лица, и при използването, на които се
запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.
Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират
възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на Ценово
предложение по лот 5 в СЕВОП.
В случай, че оригинален консуматив от изброените по лот 5, бъде спрян от
производство по време на изпълнение на Рамковото споразумение, изпълнителите трябва
да осигурят доставки на неговия заместител, ако има такъв на същата или по-ниска цена.
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Предложение за изпълнение на поръчката

1.1. Техническо предложение
попълнени

“Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с
различни марки за нуждите на КЗП“
1.1.1.

попълнени

Минимално изискване

Липсва прикачен документ

1.1.1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация на артикулите,
съдържаща се в образеца на ценова оферта, при следните условия:
1. Приемаме срокът за изпълнение на рамковото споразумение да е 24 месеца.
2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в образеца на ценова оферта, в пълно съответствие
с изискванията и параметрите, посочени в него и техническата спецификация.
3. Приемаме да доставяме артикулите, предмет на поръчката, за които участваме в процедурата, по
начина и до местата, определени от КЗП по договора, сключен въз основа на рамковото споразумение.
4. Декларираме, че консумативите, които предлагаме съгласно образеца на ценова оферта, са
оригинални, нови, неупотребявани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и
копирна техника или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на
техниката, предоставена от производителя.
5. Предложените от нас артикули по настоящата процедура отговарят на нормативно-установените
изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители.
6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител по конкретен индивидуален договор сме в състояние при
необходимост/поискване да представим:
- Декларация за съответствие от доставчика, която съдържа важна за идентифицирането на продукта
информация като: директивата, съгласно която се издава; производителят, неговия упълномощен
представител, ако е необходимо, лицето, което пуска продукта на пазара и/или в действие;
нотифицираният орган, оценил съответствието; посочване на хармонизираните стандарти или други
нормативни документи (в случай, че това се изисква) ;
- Информационният лист за безопасност;
- Сертификат за произход и качество, както и документи, доказващи, че доставените артикули са
оригинални.
7. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения към документацията за участие проект на договор.
Настоящото предложение е валидно 120 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще
остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)
Прикачени документи:

1.1.2.

попълнени

Минимално изискване

1.1.2. Участникът следва да попълни декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54,
ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Документи към въпроса:
Декларация 54 7 ЗОП.doc 36 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

Декларация 54 7 ЗОП.doc.p7s 39 Kb
Декларация 54 7 ЗОП-Е.doc.p7s 41 Kb
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Ценова оферта - различни марки
#

Описание на артикула

1

[TO178] Konica - касета с черен тонер (A33K050) TN-322K Toner Black
за 24 000 копия (Konica Minolta Bizhub 364e)

2

[TO207K] Konica - Тонер TNP40, продуктов № A6WN01H, 20 000 коп
(Konica Minolta bizhub 4020)

3

[TO208K] Konica - Тонер TN-324 Black, продуктов № A8DA150, 28 000
коп. (Konica Minolta C258/308/368)
Общо

Коефициент

Единична цена в лв
без ДДС

Обща цена в лв.
без ДДС

15

106,05 лв.

1 590,75 лв.

165

292,19 лв.

48 211,35 лв.

95

64,24 лв.

6 102,8 лв.
55 904,9 лв.

