ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД“
1.Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на консумативи за офис
техника за нуждите на Върховен касационен съд“, по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП.
Поръчката има за цел да осигури доставка на консумативи за офис техника за копирни
машини, принтери и мултифункционални устройства, за нуждите на Върховния
касационен съд.
Предлаганите консумативи трябва да отговарят на стандартните изисквания за
качество за офис техниката, за която са предназначени.
Изискванията, посочени в спецификацията са задължителни минимални
изисквания към предложените оферти. Неспазването на тези минимални изисквания ще
доведе до отстраняване на участника.

№

Консуматив

1 Тонер касета 05Х за принтер HP LJ
Р2055
2 Тонер касета 719Н за принтер Canon
i-SENSYS LBP251dw
3 Тонер касета 36А за принтер HP LJ
Р1505/M1522
4 Тонер касета 55Х за принтер HP LJ
Р3015/М521
5 Тонер касета 64Х за принтер HP LJ
Р4015
6 Тонер касета 78А за принтер HP LJ
Р1606
7 Тонер касета 83Х за принтер HP LJ
М201/М225
8 Тонер касета 85А за принтер HP LJ
P1102
9 Тонер касета 90Х за
мултифункционално устройство HP
LJ М4555
10 Тонер касета 304А/СС530A за
мултифункционално устройство HP
CLJ СМ2320 - черен

Капацитет
в брой
оригинален/
копия
съвместим

оригинален

Коли
чество
в бр.

6500

1

6400

1

2000

1

12500

1

24000

1

2100

1

2200

1

1600

1

24000

1

3500

1

Ед.
Цена с
Цена
ДДС
без
ДДС

11 Тонер касета 304А/СС531А за
мултифункционално устройство HP
CLJ СМ2320 - циан
12 Тонер касета 304А/СС532A за
мултифункционално устройство HP
CLJ СМ2320 - жълт
13 Тонер касета 304А/СС533А за
мултифункционално устройство HP
CLJ СМ2320 - магента
14 Тонер касета 410X/CF410Х за
мултифункционално устройство HP
CLJ М477 - черен
15 Тонер касета410X/CF411X за
мултифункционално устройство HP
CLJ М477 - циан
16 Тонер касета 410X/CF412X за
мултифункционално устройство HP
CLJ М477 - жълт
17 Тонер касета 410X/CF4I3X за
мултифункционално устройство HP
CLJ М477 - магента
18 Тонер касета 504Х/СЕ250Х за
принтер HP CLJ СР3525 - черен
19 Тонер касета 504А/СЕ251A за
принтер HP CLJ СР3525 - циан
20 Тонер Kасета504А/СЕ252 за принтер
HP CLJ CP3525 - жълт
21 Тонер Касета 504А/СЕ253A за
принтер НP CLJ CP3525 - магента
22 Мастилница 339 за принтер HP
DeskJet 9800 A3 - черно
23 Мастилница 344 за принтер НP
DeskJet 9800 A3 - цветно
24 Тонер касета SCX-D4200A за
мултифункционално устройство
Samsung SCX-D4200A
25 Барабан за мултифункционално
устройство Samsung SCX-D4200A
26 Тонер касета 6R1182 за копирна
машина Xerox Сорycentre C128
27 Барабан 13R0589 за копирна машина
Xerox Copycentre C128
28 Тонер касета 885098/841992 за
копирна машина Ricoh 6210D
29 Тонер касета Т3008Е за копирна

оригинален

2800

1

оригинален

2800

1

оригинален

2800

1

оригинален

6500

1

оригинален

5000

1

оригинален

5000

1

оригинален

5000

1

оригинален

10500

1

оригинален

7000

1

оригинален

7000

1

оригинален

7000

1

оригинален

860

1

оригинален

560

1

3000

1

1
30000

1
1

оригинален

43000

1

43900

1

машина Toshiba Е-Studio4508A
30 Девелопер D-5070 за копирна машина
Toshiba Е-Studio4508A
31 Тонер касета 737 за
мултифункционално устройство
Canon I-Sensys MF216N
32 Тонер касета 51F2H0E за принтер
Lexmark MS312dn
33 Тонер касета 50F2U00/E за принтер
Lexmark MS510dn
34 Тонер касета 60F2X00/L за
мултифункционално устройство
Lexmark МХ511de
35 Барабан 50F0Z00/A0 за
мултифункционално устройство
Lexmark
MS312dn/MS510dn/MX511de
36 Тонер касета 80C2НK0/Е за
мултифункционално устройство
Lexmark CX410de - черен
37 Тонер касета 80С2НС0/Е за
мултифункционално устройство
Lexmark CX410de - циан
38 Тонер касета 80C2HY0/E за
мултифункционално устройство
Lexmark CX410de - жълт
39 Тонер касета 80С2НМ0/Е за
мултифункционално устройство
Lexmark CX410de - магента
40 Девелопер за мултифункционално
устройство Lexmark CX410de
41 Барабан за мултифункционално
устройство Lexmark CX410de

оригинален

1
2400

1

5000

1

20000

1

20000

1

1

оригинален

4000

1

оригинален

3000

1

оригинален

3000

1

оригинален

3000

1

1
1

1.1 Количество и обем
Възложителят си запазва правото да заяви в рамките на прогнозната стойност на
обществената поръчка различни количества консумативи за копирни машини,
принтери и мултифункционални устройства, по вид и/или по брой, съгласно горната
спецификация, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни
последици. При необходимост количествата от един артикул могат да се завишат за
сметка на количествата на друг, но без да се променя крайната цена на договора и
единичната цена на артикулите. Единичната цена, посочена в ценовото предложение
на изпълнителя за съответния артикул не се променя за срока на договора, освен при
по-благоприятни цени, предложени от изпълнителя.

2. Срок и място на изпълнение.
Срок за доставката:
Срокът за доставка на заявените количества е до 3 (три) работни дни, считано от
датата на получаване на заявките от Възложителя.
Срок за изпълнение на договора – 12 месеца.
Мястото на доставка:
Конкретните доставки се определят чрез подаване на заявки от страна на
Възложителя или от определено от него длъжностно лице. Заявките ще съдържат
наименованието на конкретните артикули и техните конкретни количества. Доставката
се извършва на място в склада на Върховния касационен съд на адрес: гр. София, бул.
„Витоша“ №2, Съдебна палата, в срок до 3 /три/ работни дни след отправяне на
искането от страна на Възложителя.
3. Прогнозната стойност.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 25 000 лв.
(двадесет и пет хиляди лева ) без вкл. ДДС.
4. Изисквания за качеството на изпълнението.
4.1. Всички консумативи следва да са оригинални и/или нови съвместими с
неизползвани до сега детайли, съгласно спецификацията, да са в картонена опаковка на
производителя им с ненарушена цялост.
- Оригинални консумативи са: произведените от производителя на съответната
техника, за която са предназначени.
- Съвместими са консумативи: нови, не пълнени, не рециклирани и да са
съвместими за техниката за която са предназначени.
4.2. За съвместимите се допуска посоченият в спецификацията продуктов номер
на консуматива да е различен от указаното, при условие, че консумативът е
предназначен за съответната техника и е с идентичен или по-голям капацитет. Не се
допуска предлагане на консумативи с по-малък капацитет /бр. копия/ от указания.
4.3. Консумативите, които ще доставя участника, да са опаковани във картонена
/фабрична/ опаковка на производителя с ненарушена цялост, на която да има
обозначение на модела, производителя на артикулите и техниката за която са
предназначени.
4.4. По време на изпълнение на договора замяна на предложен консуматив с
негов аналог от друг производител се допуска само при форсмажорни обстоятелства и с
изричното съгласие на Възложителя.
5. Допълнителни изисквания
5.1. При констатиране на видими дефекти на стоките в момента на доставката,
следва да бъде извършена замяна в двудневен срок на стоката която да съответства на
спецификацията;
5.2. При проява на скрит фабричен дефект в тридневен срок от установяването
му, следва да се извърши замяна на дефектиралата стока която да съответства на
спецификацията;
5.3. Посочените в техническата спецификация количества са единични бройки,
като за целия период на договора количествата от един артикул могат да се завишат за
сметка на количествата на друг до размера на прогнозната стойност на договора;

5.4. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да доставя стоки, които
отговарят на техническите спецификации на възложителя.
5.5. Заявките ще се подават в електронен вид по електронна поща или на хартиен
носител по поща или факс;
5.6. Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури възможност за
приемане на заявки всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа;
5.7. Доставката по конкретна заявка трябва да се извършва всеки работен ден от
09.00 часа до 16.30 часа и се предава на определено от Възложителя лице, след
предварително уговорен за това час;
5.8. За всяка доставка се подписва двустранен протокол в два екземпляра - един за
изпълнителя и един за възложителя.
6. Условия и начин на плащане:
6.1. Заплащането ще се извършва след приемане на доставката с приемопредавателен протокол, подписан от представители на двете страни и представянето на
фактура.
6.2. Дължимата от Възложителя сума ще се заплаща по банков път, в срок до 10
дни след представянето на фактура и приемо-предавателен протокол подписан от
представители на двете страни.
7. Изисквания към технически и професионални способности на
участниците.
7.1. Декларация, че участникът гарантира, че консумативите, които ще доставя
няма да повредят печатащите устройства, а в случай на установена повреда по вина на
консуматива, участникът ще поправи повредената техника за своя сметка.
7.2. Декларация, че участникът има възможност да доставя заявените количества
консумативи със собствен транспорт или нает такъв.
8. Срокът на валидност на офертите следва да е до 60 календарни дни, от
подаване на офертата.
10. Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисията по
критерии ”икономически най-изгодна оферта”, а критерий за възлагане е „найниска цена”.

