
Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на оригинални и съвместими консумативи-тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, 

принтери и факс апарати за нуждите на ОП - Варна,РП - Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия“

ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обект на обществената поръчка: доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл.З ал.1 т.2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Дейностите предмет на възлагане се изразяват в периодични доставки на оригинални и 
съвместими консумативи - тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите 
на ОП - Варна, РП - Варна, ТО - Девня и ТО-Провадия, съобразно Техническата спецификация, неразделна част от 
документацията на обществената поръчка.

Предмет на поръчката:

„Доставка на оригинални и съвместими консумативи-тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, 
принтери и факс апарати за нуждите на ОП - Варна,РП - Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия“

КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ

Настоящата обществена поръчка включва доставки по заявка на Възложителя на оригинални и 
съвместими консумативи - тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите 
на ОП - Варна, РП - Варна, ТО - Девня и ТО - Провадия по вид и прогнозно количество, посочени в Техническата



спецификация.
Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество консумативи за МФУ, копирни 

машини, принтери и факс апарати, по вид и/или по брой/, без от това за него да произтичат каквито и да са 
неблагоприятни последици.

Доставените консумативи трябва да са:
-нови, неупотребявани;
-оригиналните консумативи да са с транспортна лента, опаковани във фабрична опаковка, включително 

плътно прилепнала транспортна опаковка. На опаковката ще е поставен стикер, удостоверяващ произхода на 
доставката, датата на производство на артикулите, които се доставят

Оригиналните тонер касети и барабани, следва да бъдат оригинални консумативи за печат със същите 
продуктови номера съгласно настоящата Техническа спецификация. Трябва да отговарят на нормативно- 
установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители. Трябва да са запечатани в 
оригинални опаковки, на които да е отбелязана датата на производство.

Забележка: Под „оригинални" консумативи (касети с тонер и барабани) се разбират такива, които са нови, 
неупотребявани и са произведени от производителя на съответната техника и при използването, на които се запазва 
гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Съвместимите консумативи следва да бъдат консумативи за печат, които са нови, неупотребявани и в 
производствената листа на производителя (различен от производителя на копирната и печатаща техника) са за 
конкретно устройство, посочено в образеца.

- не се допуска предлагане на консумативи с по-малък капацитет /бр. копия/ от указания в Техническата 
спецификация;

-предложените консумативи трябва да отговарят на посочения продуктов номер на производителя. На 
опаковката да е поставен стикер, удостоверяващ произхода на доставката, датата на производство на артикулите, 
които ще доставя участникът;

-Тонер касетите да са с остатъчен срок на годност не по - малък от една година считано от момента на 
доставката.
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1 Копир SHARP МХ- 
M316N

MX315GT 27 500 MX312GR 100 000 10 4 0 0

2 Принтер Kyocera 2035 D TK160 2 500 DK-170 100 000 10 13 77 0

3
Принтер Kyocera 2135 D TK170 7 200 DK-170 100 000 2 2 8 2

4

МФУ Brother DCP- 
L2500D

TN-2320 2 600 DR2300 12 000 11 11 110 20

5
МФУ Brother DCP- 

L2700D
TN-2320 2 600 DR2300 12 000 10 2 60 20

6 М ФУ Brother 6800, 
6900

TN-3512 12 000 DR3400 30 000 48 37 87 19

7

МФУ Brother MFC- 
L2712DN TN-2421 3000 DR-2401 12000 10 3 10 3

8

М ФУ Brother MFC- 
L2512DN TN-2421 3000 DR-2401 12000 10 7 30 14



9 Принтер HP OFFICE JET  
202- mobile HP651Col 300 8 0 0 0

HP651BK 600 6 0 0 0

10 МФУ Canon i- 
R2520DADF C-EXV33 14 600 DU

CEXV32/33 140 000 6 2 0 0

11 МФУ Canon
M F732Cdw 046H черно 5000 12 0 0 0

Canon
M F732Cdw 046 C,M,Y,H 5000 28 0 0 0

12 МФУ
Brother
MFC-L8900CD
W

TN-421BK 3000 DR421CL 30 000 4 1 0 0

Brother
MFC-L8900CD
W

TN-42IC 1800 4 0 0 0

Brother
MFC-L8900CDШ

TN-421Y 1800 4 0 0 0

Brother
MFC-L8900CD
W

TN-421M 1800 4 0 0 0

13 Принтер Brother 5340 DL TN 3280 8 000 DR 3200 25 000 0 0 6 2

14 Принтер Lexmark T640D ITP-
T64016HE 21000 0 0 1 0

15 Принтер Kyocera
P2040dn TK1160 7 200 DK-1150 100 000 14 16 110 1

и
Копирна
машина

Ricoh 2018 1230D 9000 1 0 0 0

17 Копир XEROX
WC5021 006R01573 9000 013R00670 80000 1 1 0 0



18 МФУ Brother DCP-
L3550CDW
цветен

Г1Ч-247 BK- 
черно

3000 DR-243CL 12 000 2 2 0 0

Brother 
DCP-L3550CD  
W цветен

TN-247C 2 300 2 0

Brother 
DCP-L3550CD  
W цветен

TN-247M 2 300 2

Brother 
DCP-L3550CD  
W  цветен

TN-247Y 2300 2

19 ФАКС Brother 2845 TN2220 2 600 DR-2200 12 000 0 3 11 0

20 МФУ HP Laser jet 
M1132MFP

HP CE285A 1600 0 0 1 0

21 Принтер Kyocera P2235d TK1150 3000 DK-1150 100 000 0 6 30 0



1. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни за целия период на договора и могат 
да се коригират в хода на изпълнение на поръчката до размера на прогнозната стойност на поръчката.

2. Конкретните количества и видове стоки, които следва да се доставят от Изпълнителя, се определят от 
Възложителя с писмена заявка при необходимост. Заплащат се само заявените и доставени количества след 
получаването им по реда, определен в договора.

3. Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да доставя стоки, които отговарят на техническата 
спецификация на Възложителя, определена в настоящата документация.

4. Заявките ще се подават в електронен вид по електронна поща или на хартиен носител по поща или факс.
5. Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен 

ден от 09.00 часа до 17.00 часа.
6. Доставката по конкретна заявка трябва да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа и се 

предава на определено от Възложителя лице, след предварително уговорен за това час.
7. Срокът на доставка след заявка се оферира от изпълнителя в работни дни. Срокът за доставка на 

заявените количества е до 3 (три) работни дни, считано от часа на получаване на заявките при работно време от 09.00 
часа до 17.00 часа

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок за изпълнение на доставката да се оферира в цели работни дни, съответно срокът не 
може да бъде по-кратък от 1 /един/ работен ден. При офериране на срок по-кратък от 1 /един/ работен ден, 
участника ще бъде отстранен.

8. Изпълнителят е длъжен да замени за своя сметка некачествена стока, повредена касета или такава, която не 
съответства на спецификацията и техническото предложение, в най -кратък срок от получаване на уведомление от 
Възложителя.

9. При установяване на повреда в доставените консумативи, Възложителят прави рекламация, а изпълнителя
се задължава да отстрани съответната повреда и рекламация в срок д о ..................................................

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок за отстраняване на рекламация да се оферира в цели часове, съответно срокът не 
може да бъде по-кратък от 1/един/ час и трябва да е цяло число. При офериране на срок по-кратък от 1 /един/ час, 
участника ще бъде отстранен.

10. За всяка доставка се подписва двустранен протокол в три екземпляра- два за Изпълнителя и един за 
Възложителя.



Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите.
Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в 

техническата спецификация стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически 
еталон в изп. на чл.49 от ЗОП Възложителя приема или еквивалентно/и такива.

При изпълнението на доставката, в случай, че офериран артикул вече не се произвежда или има обективни 
пречки за доставката му, следва да бъде доставен еквивалентен или по-добър артикул, след изричното одобрение на 
Възложителя.

Място на изпълнение на поръчката: Доставките се извършват на адреси на Възложителя- гр.Варна, ул.“Георги 
Атанасов“ № 2 —  Окръжен следствен отдел при ОП —  Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 57 - Районна 
прокуратура - Варна.


