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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКА  

 

  

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ:  

1. Предметът на поръчката e: „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс 

апарати за ТП на НОИ – Русе” 

2. Правно основание за възлагане на поръчката: Възложителят прилага  публично 

състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка.  

3. Цел на възлагането на обществената поръчка: Възлагането на настоящата 

обществена поръчка има за цел чрез периодични доставки да бъдат осигурявани оригинални, 

фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за принтерна,  копирна 

техника и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Русе /тонер касети, друм касети,  ленти за 

калкулатор, посочени в таблица 1, раздел II от настоящата техническа спецификация/, както и 

тяхното последващо събиране, опаковане и връщане, съгласно изискванията на Закона 

за управление на отпадъците. 

4. Мотиви: Консумативите влияят изключително върху непрекъснатата и 

безпроблемна работа на съответната техника. Поради обстоятелството, че само оригиналните 

(или еквивалентните) консумативи са разработени специално за определения вид техника и че 

използването на неоригинални (наричани още “съвместими”) или рециклирани консумативи 

може да се създаде опасност от нарушаване на нормалната експлоатация на описаните 

принтери, факс апарати и копирни машини е необходимо стриктно спазване на всички 

заложени изисквания на производителя на техниката, с цел изпълнение на гаранционните 

изисквания към посочената в техническите спецификации техника и в тази връзка 

предлаганите консумативи следва да бъдат съгласно препоръките на производителя на 

съответната техника. 

5. Място на изпълнение на поръчката: административната сграда на ТП на НОИ- 

Русе, находяща се на адрес: гр.Русе, ул.”Асен Златаров” № 26; 

6. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 4 (четири) месеца от крайния срок 

за подаване на офертите. 

7. Максимална прогнозна стойност на поръчката: не може да надхвърля 10 500 

(десет хиляди и петстотин) лева без ДДС за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

Количествата, определени от Възложителя в Таблица №1 от настоящата Техническата 

спецификация, са прогнозни за срока на договора, и Възложителят не се ангажира с точно 

изчисление на разхода на различните видове консумативи, както и за усвояването им.  

Възложителя е обвързан само с крайната стойност на договора. Средствата се осигуряват от 

бюджета на НОИ. 

 

 

 
 

  



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ И ФАКС АПАРАТИ ЗА ТП 

НА НОИ – РУСЕ” 

 

        Съгласувал:                                  Съгласувал:                                                       Изготвили:  

Главен счетоводител                 Старши юрисконсулт                                    Главен експерт   Петър Георгиев 

Денка Атанасова                        Цветелина Рачева                                          Юрисконсулт     Азизе Маданова 

 

 

2 

 Забележка: Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи на 

посочената прогнозна стойност в размер на 10500 лв. (десет хиляди и петстотин) лева без 

ДДС. 

8. Срок за изпълнение на поръчката:  е 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане 

в сила на договора, или до пълно усвояване на сумата по т.7 от настоящата Техническата 

спецификация, което от двете обстоятелства настъпи по-рано. 

9. Критерии за възлагане на поръчката: Обществената поръчка се възлага въз основа 

на икономически най-изгодната оферта, която се определя по критерий за възлагане “най-

ниска цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. Оценяването по този критерий става чрез 

съпоставка на общата стойност за изпълнение на предмета на поръчката, посочена от 

участниците в ценовото предложение за извършване на услугата.  

Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката, не може да надвишава 

посочената прогнозна стойност, определена от Възложителя, като противното е основание за 

отстраняване на участника от процедурата. 

 

 

 II. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Всички необходими консумативи за принтерна, копирна техника и факс апарати за 

нуждите на ТП на НОИ – Русе, както и прогнозната им стойност за 12 /дванадесет/ месеца, са 

посочени в таблицата, като Възложителят не се ангажира с тяхното усвояване. 

 

Таблица 1 – Прогнозни количества консумативи по видове техника    

№ Наименование на консуматива 
Партиден 

№ 

Брой 

копия 

Прогнозно 

количеств

о за 12 мес. 

1 Тонер касета за многофунк. у-во Xerox WC 3550 106R01531 11 000 10 

2 Тонер касета за принтер Xerox Phaser 5335 113R00737 10 000 2 

3 Maintenance kit  за принтер Xerox Phaser 5335 108R00772 
100 

000 
1 

4 Тонер касета за лазерен принтер Cannon MF4430 
3500B002A

A 
2 100 3 

5 Тонер касета за лазерен принтер Lexmark E360dn E360H11E 9 000 2 

6 Друм касета за лазерен принтер Lexmark E360dn E260X22G 30 000 1 

7 Тонер касета за лазерен принтер Lexmark MS410dn 50F2X00 10 000 18 

8 Друм касета за лазерен принтер Lexmark MS410dn 50F0Z00 60 000 10 

9 Лента за Калкулатор                                            N024BR2S   10 
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10 
Касета за мастиленостр. принтер Canon PIXMA iP7250 

(черна) 
PGI-550 300 1 

11 
Касета за мастиленостр. принтер Canon PIXMA iP7250 

(цветни) 
CLI-551 300 1 

  Общ брой     59 

 

Предлаганите от участниците консумативи трябва да отговарят на описаните видове в 

таблицата. Посоченият партиден номер трябва задължително да съответства за броя на 

посочените копия от съответния артикул към ценовото предложение за всеки вид консуматив. 

 

Забележка: 

1. Участниците могат да предложат напълно еквивалентен технически 

продуктов номер с минимален капацитет на консуматива, съответен на описания в 

таблицата, което да бъде изрично декларирано от производителя на съответната 

марка офис техника. 

2. За доказване на обстоятелството по предходната забележка е необходимо да се 

представи документ, издаден от съответния производител, от който да е видно, че 

предлаганият консуматив е еквивалентен на описания в таблицата партиден номер. 

3. С цел доказване качеството на предлаганите консумативи, участниците 

трябва да бъдат оторизирани от производителя или официалния представител на 

производителя (дистрибутора) на съответните марки консумативи относно правата 

на съответния участник за разпространение на територията на Република България. В 

случай, че оторизацията е от официален представител (дистрибутор), следва да се 

представят доказателства от съответния производител, удостоверяващи 

предоставените на дистрибутора права. 

* Всички представени от участниците документи, доказващи права за 

разпространение, трябва да бъдат актуални към момента на подаване на офертата. 

При изтичане на срока на правата за разпространение по време на изпълнение на договора 

за възлагане, сключен с участника, определен за изпълнител, изпълнителят ще бъде 

задължен да представи своевременно документ, доказващ предоставянето на права 

минимум със срок, покриващ остатъчния срок на договора. 

 

 

 

III. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

Консумативите, включени в обхвата на поръчката са описани в таблица 1, раздел II от 

настоящата техническа спецификация по видове и прогнозни количества със съответни 

продуктови номера и изисквани минимални капацитети (брой копия); 

Доставените консумативи следва да са нови, оригинални или еквивалентни, 

неупотребявани, нерециклирани, в оригинални опаковки, с ненарушена цялост, да носят 

информация за датата на производство, срока на годност (да имат не по-малко от 60% 

остатъчен срок на годност към момента на доставката) и логото на съответния производител 

на принтери и копирни машини. 

Възложителят заявява периодично възникналите потребности от консумативи писмено, 

по факс или по електронна поща. 
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 Възложителят заплаща само заявените и реално доставени консумативи и не се 

ангажира със закупуване на целите количества по спецификацията. 

Изпълнителят следва да осигури възможност за приемане на заявки или уведомления 

за недостатъци всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа. 

Консумативите се доставят, включително разтоварват от Изпълнителя в ТП на НОИ – 

Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров”  № 26, ет.2 /склад/. Всички разходи по доставката 

са за сметка на Изпълнителя. 

Доставките се извършват в срок до 3 /три/ работни дни, като за първи се брои денят 

след получаване на заявката. 

Време за доставка – всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа, като времето, в което 

ще бъдат изпълнени отделните доставки, следва да се съгласува предварително с определено 

от Възложителя отговорно лице. 

Доставки по поръчката се извършват до изчерпване на сумата или изтичане срока на 

договора. 

При установени разлики във вида, количеството  или качеството на консумативите, 

доставени чрез куриерска пратка, се съставя протокол, който се подписва от двама 

представители на Възложителя и се изпраща на Изпълнителя. Заедно с протокола на 

Изпълнителя се връща и цялата доставка или част от нея, в зависимост от обхвата на 

установените несъответствия. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в 

максимален срок от три работни дни, считано от датата на предявяване на констативния 

протокол пред Изпълнителя, което може да стане по електронна поща, факс или чрез 

лицензиран пощенски оператор.  

При констатиране на нарушено качество или работоспособност (нарушена цялост на 

консуматива, липса на печат или не подаване на листа, нехарактерен шум от консуматива при 

печат, установена разлика между броя на отпечатаните копия и броя на зададените копия по 

технически характеристики за този консуматив, съгласно настоящата техническа 

спецификация, надвишаваща 15%, и др.) на новодоставен консуматив, оправомощеното от 

Възложителя лице, в срок до 3 /три/ работни дни, изпраща рекламационно съобщение до 

Изпълнителя, в което определя подходящ срок и мястото за явяване на негов представител за 

съставянето на двустранен рекламационен протокол.  Ако Изпълнителят не осигури свой 

представител в определения срок, то оправомощеното от Възложителя лице изготвя 

едностранен рекламационен протокол и го изпраща на Изпълнителя. Рекламационното 

съобщение и рекламационният протокол могат да се изпращат по факс, електронна поща или 

чрез лицензиран пощенски оператор. Изпълнителят се задължава в срок от 3 /три/ работни дни 

от получаването на рекламационния протокол да подмени за своя сметка рекламирания 

консуматив. 

Повреди в устройствата на възложителя, причинени от използване на некачествен 

консуматив, се отстраняват в рамките на до 3 (три) дни за сметка на Изпълнителя по договора, 

като на Възложителя се доставя годно устройство от същия вид, марка и модел. 

За използваните консумативи, предмет на настоящата поръчка, е необходимо да бъде 

осигурено събиране, опаковане и връщане, съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците.  

 

 

 

 


