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ML 1710P 

7 Тонер за лазерен принтер Samsung 
ML1610 

30125100-2 

8 Тонер за копирна машина Xerox WC 
3550 

30125100-2 

9 Тонер за копирна машина Xerox WC 
5335 

30125100-2 

10 Тонер за копирна машина Xerox WC 
7232-черен 

30125100-2 

11 Тонер за копирна машина Xerox WC 
7232-жълт 

30125100-2 

12 Тонер за копирна машина Xerox WC 
7232-червен 

30125100-2 

13 Тонер за копирна машина Xerox WC 
7232-син 

30125100-2 

14 Тонер за копирна машина Xerox 
WC128/123 

30125100-2 

15 Тонер за копирна машина Xerox WC 
5020 

30125100-2 

16 Тонер за лазерен принтер HP LJ 1018 30125100-2 
17 Тонер за лазерен принтер HP LJ 1010 30125100-2 
18 Тонер за лазерен принтер HP LJ 1102 30125100-2 
19 Тонер за лазерен принтер HP LJ 1200 30125100-2 
20 Тонер за лазерен принтер HP LJ 2055 30125100-2 

21 Тонер за лазерен принтер HP LJ 
P1005 P1006  

30125100-2 

22 Тонер за лазерен принтер Kyocera FS 
1120 D/N 

30125100-2 

23 Тонер за лазерен принтер Lexmark X 
642e 

30125100-2 

24 Тонер за МФУ-во Xerox 3300 MFP 30125100-2 

25 Тонер касета за факс Panasonic KX – 
FX 613 FX 

30125100-2 

26 Тонер касета за копирна машина 
Canon IR2530I 

30125100-2 

27 Барабан за копирна машина Canon 
IR2530I 

30125000-1 

28 
Барабан за мултифункционално 
устройство BROTHER MFC 8520 DR 
3300 

30125000-1 

29 Тонер за мултифункционално 
устройство BROTHER MFC 8520 DN 

30125100-2 
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TN 3380  

30 Тонер мултифункционално у-во 
BROTHER 6800 

30125100-2 

31 Барабан за мултифункционално у-во 
BROTHER MFC 6800 DN TN 3480 

30125000-1 

32 Тонер мултифункционално у-во 
Kyocera M2035DN 

30125100-2 

33 
Maintenance Kit за 
мултифункционално у-во Kyocera 
M2035DN 

30125000-1 

34 Тонер за лазарен принтер Kyocera P 
2135 dn 

30125100-2 

35 Maintenance Kit за Kyocera P2135dn 30125000-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

април, 2017 г. 
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икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици. 
Приложение № 7 – Декларация по чл. 97, ал.6 от ППЗОП за 
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39 ал. 3, б. „г“от ППЗОП. 
Приложение № 10- Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП. 
Приложение № 11- Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП ( за доказване на 
поетите от подизпълнителя задължения). 
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Приложение № 12 - Списък на доставките,  идентични или сходни с 
предмета на поръчката. 
Приложение № 13 - Проект на договор-  за Обособена позиция № 1 и  
Обособена позиция № 2 
Приложение № 14 - Техническа спецификация. 
 
 

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Софийска градска прокуратура 
Съдебен администратор Камелия Виденова – упълномощена за 
Възложител на основание чл.7, ал.1 от ЗОП със заповед № 571/20.02.2017г. 
на административният ръководител на Софийска градска прокуратура 
Адрес на профила на купувача:  
http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/ 
 

1. Предмет на обществената поръчка. 
       Предмета на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА НА 
КОНСУМАТИВИ И ЧАСТИ ЗА КОПИРНИ МАШИНИ, ПРИНТЕРИ И 
ФАКС АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА 
ПРОКУРАТУРА“ за административни обекти на Възложителя: 
1. гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, ет.2;  
2. гр. София  кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21; 
съобразно Техническа спецификация (Приложение № 14) 

2. Вид на поръчката. 
     Вида на поръчката е събиране на оферти с обява на основание чл. 20, 
ал.3, т.2  от ЗОП, която ще се проведе по реда на чл.186 от ЗОП. 
 

3. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка. 
Гаранционен срок. 

      3.1. Срок на изпълнение на обществената поръчка: Доставките ще 
се изпълняват периодично, по поръчки от Възложителя според нуждите му 
в момента на заявката, като точните количества ще бъдат посочени във 
всяка една конкретна поръчка. Възложителят не е обвързан да поръча 
цялото прогнозирано количество, както и не е длъжен да прави поръчки 
всеки месец. 
       3.2. Място на изпълнение на обществената поръчка:  

1. гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, ет.2;  
2. гр. София  кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21; 

 3.3. Гаранционният срок следва да бъде не по-малък от 12 месеца, 
считано от датата на подписването на приемо-предавателен протокол, 

http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/
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удостоверяващ доставката на консумативите и частите на посочения от 
Възложителя адрес. 

 
4. Прогнозна стойност на обществената поръчка. 
Общата прогнозна стойност на поръчката  33200 лева без ДДС, 

както следва: 
Участниците предлагат цени в български лева, съгласно образец на 

ценово предложение, като посочените цени са окончателни и не подлежат 
на промяна за срока на действие на договора. 

 В предлаганите от участниците цени се включват всички 
разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число 
разходи за опаковка, транспортни и други разходи, данъци, такси, 
мита, разходи за товарно-разтоварни и монтажни дейности, доставка 
до адреса на Възложителя.  

Стойността на всяка доставка се изплаща еднократно и в пълен 
размер, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след доставката, подписан 
приемо - предавателен протокол съгласно условията, посочени по-долу и 
предоставен от Изпълнителя първичен счетоводен документ, съдържащ 
всички реквизити съгласно действащото законодателство. Плащането се 
извършва в лева по банков път по сметка на Изпълнителя.  
 

5. Източник на финансиране – бюджетни средства. 
 
6. Критерий за възлагане на обществената поръчка - „най–ниска 

цена“. 
 
7. Изисквания към участниците. 
А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 
7.1. Да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от 

Закона за обществените поръчки.  
7.1.1. Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, т. 1, 2 и 7 

от Закона за обществените поръчки се подписва от лицата, които 
представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от 
едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3 – 5 ЗОП се 
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Забележка: Участникът декларира, че не са налице 
обстоятелствата с декларация по образец на Възложителя.  
    7.2. При наличие на обстоятелства, визирани в т.7.1. участникът има 
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност съобразно разпоредбата на чл. 56 от ЗОП.  

7.3. За доказване липсата на основанията за отстраняване, при 
подписването на договора участникът, определен за изпълнител, представя 
документи, издадени от компетентните държавни органи: 
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а) Валидни свидетелства за съдимост на лицата, които представляват 
участника. 

б) Удостоверения от общината по седалище на възложителя и на 
участника, издадено до един месец преди датата на сключване на договора, 
за това, че участникът няма задължения към съответната община, както и 
от органите по приходите, че няма задължения към държавата. 
Документите се представят и за подизпълнителите, третите лица и 
обединения, ако има такива.  

Документите не се представят, когато обстоятелствата в тях са 
достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по 
служебен път. 
 Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, 
той представя документи, издадени от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен.  Когато в 
съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства 
или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 
законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 
правно значение, участникът представя официално заявление, направено 
пред компетентен орган в съответната държава. 
 
  Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
     Минимални изисквания към техническите и професионални 
способности: 

7.4. Участниците трябва да имат доставки, идентични или сходни с 
предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 
/три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 
          7.5. Минималното изискване по т. 7.4 се доказва със Списък на 
доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите – Приложение 
№ 12, заедно с доказателство за извършената доставка. 

7.6. При участие на обединения, които не са юридически лица, 
следва да се представи копие от документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението, както и следната информация във 
връзка с  настоящата обществена поръчка: 

7.7. правата и задълженията на участниците в обединението; 
7.8. разпределението на отговорността между членовете в 

обединението; 
7.9. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 
Възложителят запазва правото си, при обоснована необходимост, 

да изисква обединението да се регистрира като юридическо лице за 
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целите на участие в обществената поръчка, но само преди сключването 
на договор, ако за изпълнител е определено обединение. За целта – 
изпълнителят /при избор на обединение/ трябва да представи на 
Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация 
по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството 
на държавата, в която обединението е установено – чл. 70 от ППЗОП. 

7.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 
процедурата. 

7.11. Участникът следва да представи заверено с „вярно с оригинала” 
копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2008 в област, отговаряща на предмета на 
поръчката, или еквивалент. 

7.12. Участникът следва да представи актуални каталози, брошури 
или еквивалентни документи на предлаганите от него стоки, съдържащи 
снимков материал с описание на характеристиките, в които не са посочени 
цени на продуктите. 

 
 
8. Изисквания към изпълнението. 
 

8.1.Участникът следва да има възможност да започне изпълнението на 
доставките, предмет на поръчката, веднага след подписване на договора за 
изпълнение на поръчката. 

8.2. Конкретните количества и видове стоки, които следва да се 
доставят от изпълнителя, се определят от възложителя с писмена заявка по 
факс и/или по електронна поща.  

8.3. Срокът за доставка на заявените количества е до 3 /три/ работни 
дни, считано от датата на получаване на заявките. 

8.4. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да доставя стоки, 
които отговарят на техническите спецификации на възложителя. 

8.5. Посочените в техническата спецификация количества, са 
прогнозни и могат да се коригират в хода на изпълнение на поръчката до 
размера на предложената от участника цена за изпълнението на поръчката. 
При изпълнение на договора, количествата за доставка се определят от 
конкретните потребности на възложителя и направените от него заявки, 
без ограничения в количеството на стоките за доставка. 

8.6. Заявките ще се подават в електронен вид по електронна поща или 
на хартиен носител по факс. 

8.7. Стоките да се доставят от Изпълнителя в оригиналната от 
производителя опаковка, която гарантира запазването на целостта и 
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функционалността им при транспорт, товаро - разтоварни дейности и 
съхранение;   

8.8. Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури възможност 
за приемане на заявки всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. 

8.9. Доставката по конкретна заявка трябва да се извършва всеки 
работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа и се предава на определено от 
Възложителя материално – отговорно лице, след предварително уговорен 
за това час. 

8.10. Когато чрез тестване се установи, че доставеният консуматив или 
част не съответства на печатащото устройство, за което е предназначен 
или е некачествен, или не отговаря на техническите изисквания, посочени 
в настоящата документация, Възложителят съставя констативен протокол 
за това и уведомява Изпълнителя. В 5 /пет/ дневен срок от получаване на 
уведомлението, участникът избран за изпълнител, за своя сметка подменя 
некачествената стока или доставя такава, която съответства на 
техническите изисквания и е съвместима с устройството. 

8.11. За всяка доставка се подписва двустранен протокол в два 
екземпляра - един за изпълнителя и един за възложителя, съдържащ 
информация за доставените стоки, тяхното състояние (количество и 
качество), както и данни за съответствието на доставените стоки с 
уговореното между страните количество и цена. 

8.12. По време на изпълнение на договора Изпълнителят се задължава 
да достави оригинални консумативи и части за новозакупени от 
Възложителя копирни машини, принтери и факс апарати /за тези изрично 
посочени в техническата спецификация/, до стойността на договора. 
 

        9.Съдържание на офертата. 
Офертите се подават в запечатана  непрозрачна опаковка и следва да 

съдържат: 
    

1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 
– Приложение № 1;  

2) Представяне на участника – Приложение № 2; 
3)     Декларация за приемане на условията в проекта на договор – 

Приложение № 3; 
4) Техническо предложение – Приложение № 4; 
5) Ценово предложение - Приложение № 5; 
6) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици – Приложение № 6; 

7) Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 7; 
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8) Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП - Приложение № 8; 

9) Декларация за срока на валидност на офертите по чл. 39, ал. 3, б. 
„г“ от ППЗОП - Приложение № 9; 

10) Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП - Приложение № 10; 
11) Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (за доказване на поетите от 

подизпълнителя задължения) - Приложение № 11 (ако е приложимо); 
12) Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на 

поръчката - Приложение № 12; 
13) Проект на договор – Приложение № 13  
14) Пълномощно на лицето, което е упълномощено да 

представлява участника в настоящата обществена поръчка (ако е 
приложимо); 

15) При участници обединения-документ (договор/споразумение 
за създаване на обединението-оригинал или нотариално заверен препис) 
подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 
представляващият. Договорът/споразумението следва да включва: 
задължение за лицата в обединението (съдружници, партньори) за 
солидарна отговорност при изпълнението на поръчката; задължение, че 
обединението няма да бъде прекратено преди изпълнението на поръчката; 
съгласие на всички лица (съдружници, партньори), че представляващият 
обединението задължава всеки един от участващите в обединението във 
връзка с участието в настоящият избор на изпълнител на обществената 
поръчка и при изпълнението на поръчката (ако е приложимо); 

 
10. Срок на валидност на офертите. 
Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от крайната дата за подаване на офертите. 
 
11. Начин на изготвяне на офертата. 
Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка. 

Върху опаковката се посочват: 
1. Наименованието на участника, включително участниците в      

обединението (ако е приложимо); 
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 

електронен адрес; 
3. Наименованието на поръчката; 
4. Документите в офертата се подписват само от лица с 

представителна власт или ако е допустимо от упълномощени лица. Когато 
документи са подписани от пълномощник, следва да се представи и 
пълномощно. 

5. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени 
на български език. 
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6.  В случай, че документите се представят на език, различен от 
български, следва да бъдат придружени с превод на български език. Когато 
са представени копия на документи, същите следва да са заверени с подпис 
и печат от съответния участник с текст “Вярно с оригинала“. 

7. При изготвяне на офертата участникът следва да спазва стриктно 
условията за участие и в частност да попълва приложените образци на 
документи, като не променя, допълва, поставя под условие или по какъвто 
и да е начин се отклонява от одобреното им съдържание. 

 
Не се допуска представянето на варианти в офертите. 
Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е 

дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно лице може да 
участва само в едно обединение. 
 

12. Начин, място и срок за получаване на офертите. 
Желаещите да участват в обявената поръчка подават лично или чрез 

упълномощено лице, по пощата или чрез куриер, с препоръчано писмо с 
обратна разписка в Софийска градска прокуратура, на адрес: гр. София, 
п.к. 1040, бул. „Витоша” № 2, ет. 2, Служба „Регистратура и деловодство“ 
от 8:30 до 17:00 часа от  04.05.2017г. до крайната дата за подаване на 
офертите – 16.05.2017 г. 

Възложителят удължава срока с най-малко три дни, когато в 
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, чрез 
публикуване на информация в Портала за обществени поръчки и профила 
на купувача на интернет-страницата на възложителя. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният 
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във 
входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

Оферта, изпратена по пощата, трябва да е постъпила в Служба 
„Регистратура и деловодство“ при СГП в срока определен за получаване на 
офертите, като в противен случай тя не се разглежда и се връща на 
участника. 

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 
за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. Тези 
обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 
Подизпълнителите нямат право да представят самостоятелна оферта.  
 

13. Отваряне на офертите. 
 Офертите се отварят на 17.05.2017 год. в 13:30 часа в сградата на 

Съдебната палата, ет. 2, зала 75. 
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Когато възложителят публикува информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти, определя в нея нова дата и 
час за отваряне на офертите. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците или техни упълномощени представители 
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,  
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 

 Съдържание 

Вид на 
документа 
(копие или 
оригинал) 

•  Списък на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата – Приложение № 1;  

 

•  Представяне на участника – Приложение № 2;  

•  
Пълномощно на лицето, което е упълномощено да 
представлява участника в настоящата обществена 
поръчка (ако е приложимо) 

  

•  

При участници обединения-документ 
(договор/споразумение за създаване на обединението-
оригинал или нотариално заверен препис) подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се 
посочва представляващият. 
Договорът/споразумението следва да включва: 
задължение за лицата в обединението (съдружници, 
партньори) за солидарна отговорност при 
изпълнението на поръчката;задължение, че 
обединението няма да бъде прекратено преди 
изпълнението на поръчката; съгласие на всички лица 
(съдружници, партньори), че представляващият 
обединението задължава всеки един от участващите в 
обединението във връзка с участието в настоящият 
избор на изпълнител на обществената поръчка и при 
изпълнението на поръчката (ако е приложимо) ; 

 

•  Декларация за приемане на условията в проекта на 
договор – Приложение № 3; 

 

•  

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици – 
Приложение № 6; 

 

•  Декларация по чл.97,ал.6 от ППЗОП за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 
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Приложение № 7; 

•  
Декларация по чл.97,ал.5 от ППЗОП за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3,4 и 5 от ЗОП - 
Приложение № 8; 

 

•  Декларация за срока на валидност на офертите по чл. 
39 ал.3, б. „г“от ППЗОП -Приложение № 9; 

 

•  Декларация по чл.102,ал.1 от ЗОП - Приложение № 
10; 

 

•  
Декларация по чл.66,ал.1 от ЗОП( за доказване на 
поетите от подизпълнителя задължения)-Приложение 
№ 11; 

 

•  Списък на доставките,  идентични или сходни с 
предмета на поръчката- Приложение № 12; 

 

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника 
•  Техническо предложение –Приложение № 4;   
•  Ценово предложение – Приложение № 5;  
•  Проект на договор - Приложение №13   
•  Техническа спецификация – Приложение № 14   

 
 
 
Дата: ..............................                                    ИМЕ, ПОДПИС: ...................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                    

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА, 
 
във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: 
,,Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и 
факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“.  

 
Предоставяме на вашето внимание следното: 
  
1. ……………………………………………………………………… 

(Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен) 

2. Административни сведения: 
 
2.1. Наименование на участника: 

..................................................................................................................... 
 
2.2. Данни за контакт:  

Адрес:......................................................... 
Телефон: ...................................................... 
Факс: ............................................................ 
Е-mail: .......................................................... 
 
3.Лице, представляващо участника: 
........................................................................... 

(трите имена) 
................................................................................................................................. 

(данни по документ за самоличност) 
.................................................................................................................................
........ 

(длъжност) 
3.1. Лице за контакти: 
................................................................................................... 

(трите имена) 
................................................................................................................................. 

(длъжност) 
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Телефон/факс/ е-mail: 
.................................................................................................. 
 

4. Обслужваща банка: 
................................................................................................ 

(наименование на обслужващата банка) 
................................................................................................................................. 

(адрес на банката) 
................................................................................................................................. 

(I B A N  сметка, B I C код на банката) 
    
Титуляр на сметката: 
................................................................................................ 
 

Уведомявам Ви, че желаем да участваме в настоящото възлагане на 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, като заявяваме, че 
сме запознати с условията за участие и се считаме за обвързани с тях, 
както и със задълженията и отговорностите, поети с направената от нас 
оферта. 
 

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ: 
1. Приемаме и сме съгласни с указания срок на валидност на 

офертата и с условията на проекта на договор (Приложение №  13). 
2. ЩЕ/НЯМА да ползваме подизпълнители при изпълнението на 

обществената поръчка. 
(невярното се зачертава) 

 
Данни за подизпълнителите, ако се ползват такива - наименование, 

седалище и адрес на управление, ЕИК, БУЛСТАТ или др. както и вида на 
работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие в проценти от 
стойността на обществената поръчка: 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………… 

Подизпълнителите са запознати с предмета на  поръчката и са дали 
писмено съгласие за участие – (Приложение № 11) 

 
За участие в обществената поръчка прилагаме Списък на 

документите и информацията, съдържащи се в офертата - Приложение № 1 
 
Дата, ............................                                         ИМЕ, ПОДПИС: 
.......................                                                                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за приемане на условията в проекта на договор 
 

 

Долуподписаният/ната/  
....................................................................................................................., 

  
с ЕГН ..............................., в качеството ми на 
.............................................................................. (посочва се длъжността и 
качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - 
напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

 

на 
........……………………………………………………………….....………, 

(посочва се наименованието на участника) 
 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………....................................................... 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
Запознат съм и приемам условията в проекта на договора във връзка с 

участието ми  в избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по 
реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: ,,Доставка на 
консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за 
нуждите на Софийска градска прокуратура“ 

 
 
Дата,…………………..г.                         ДЕКЛАРАТОР: ……….... 
Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които 

представляват участника.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
от:………………………………………………………………………………………… 

 /наименование на участника/  
 
със седалище и адрес на управление:  
гр.………………………………………………………………………………… 
ул.…………………............................…….................................№……………., 
тел………….……, факс………………………………; e-mail: .……………… 
ЕИК…………………. 
Представляващ участника: 
…………………………………………………………………………………… 

/име,презиме,фамилия/ 
Длъжност: 
……………………………………………………………………………………….. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   
 

 Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на 
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: 
,,Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и 
факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“ 

и след като се запознахме с изискванията за участие на 
Възложителят, в качеството си на кандидат за Изпълнител сме съгласни да 
изпълним поръчката при следните условия: 

В състояние сме и приемаме да извършим всички дейности, 
включени в предмета на поръчката в съответствие с Техническата 
спецификация на Възложителя - Приложение № 14. 

1. Предлагаме срок за доставката на частите и консумативите 
........................... календарни дни. 

2. Предлагаме гаранционен срок на доставените части и 
консумативи ……………………… месеца. 

    /Гаранционният срок следва да бъде в месеци като цяло число и да 
не бъде по-малък от 12 месеца от датата на доставката. Участник 
предложил по-малък гаранционен срок от 12 месеца ще бъде отстранен 
от участие./ 

 
 

Дата…………………..г.                 Подпис и печат: ………………                                                               
        Име и фамилия:……………… 

                                                         Длъжност: ……………............. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от:………………………………………………………………………………… 
/наименование на участника/ 

със  седалище и адрес  на управление: гр. …………… 
ул……………………………………………….…№.............тел……………… 
Факс…………………………..; e-mail………………ЕИК…………………….. 
Представляващ участника: 
…………………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия/ 
Длъжност  

………………………………………………………………………………………………….. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на 
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за 
обществените поръчки, с предмет ,,Доставка на консумативи и части за 
копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска 
градска прокуратура“, предлагам в качеството си на кандидат за 
Изпълнител следното: 

Ценово предложение  
 
№ 
По 
ред 

АРТИКУЛ МЯРКА КОЛИ 
ЧЕСТВО 

ЕД.ЦЕНА 
БЕЗ ДДС 

ОБЩА 
СТОЙ 
НОСТ 

БЕЗ 
ДДС 

1 Тонер за копирна машина 
Xerox Phaser 3200MFP 

бр. 
3 

  

2 Барабан за копирна машина 
Xerox 123/128 

бр. 
2 

  

3 Барабан за копирна машина 
Xerox WC 5335 

бр. 
10 

  

4 Барабан за копирна машина 
Xerox WC 5020 DN 

бр. 
2 

  

5 Барабан за факс Panasonic 
KXFL613 

бр. 
2 

  

6 Тонер за лазерен принтер 
Samsung ML 1710P 

бр. 
15 

  

7 Тонер за лазерен принтер 
Samsung ML1610 

бр. 
20 

  

8 Тонер за копирна машина бр. 6   
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Xerox WC 3550 

9 Тонер за копирна машина 
Xerox WC 5335 

бр. 
15 

  

10 Тонер за копирна машина 
Xerox WC 7232-черен 

бр. 
3 

  

11 Тонер за копирна машина 
Xerox WC 7232-жълт 

бр. 
1 

  

12 Тонер за копирна машина 
Xerox WC 7232-червен 

бр. 
1 

  

13 Тонер за копирна машина 
Xerox WC 7232-син 

бр. 
2 

  

14 Тонер за копирна машина 
Xerox WC128/123 

бр. 
2 

  

15 Тонер за копирна машина 
Xerox WC 5020 

бр. 
5 

  

16 Тонер за лазерен принтер HP 
LJ 1018 

бр. 
80 

  
 

 

17 Тонер за лазерен принтер HP 
LJ 1010 

бр. 
10 

  

18 Тонер за лазерен принтер HP 
LJ 1102 

бр. 
40 

  

19 Тонер за лазерен принтер HP 
LJ 1200 

бр. 
5 

  

20 Тонер за лазерен принтер HP 
LJ 2055 

бр. 
30 

  

21 Тонер за лазерен принтер HP 
LJ P1005 P1006  

бр. 
30 

  

22 Тонер за лазерен принтер 
Kyocera FS 1120 D/N 

бр. 
10 

  

23 Тонер за лазерен принтер 
Lexmark X 642e 

бр. 
3 

  

24 Тонер за МФУ-во Xerox 3300 
MFP 

бр. 
10 

  

25 Тонер касета за факс 
Panasonic KX – FX 613 FX 

бр. 
5 

  

26 Тонер касета за копирна 
машина Canon IR2530I 

бр. 
6 

  

27 Барабан за копирна машина 
Canon IR2530I 

бр. 
3 

  

28 
Барабан за 
мултифункционално 
устройство BROTHER MFC 

бр. 

5 
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8520 DR 3300 

29 
Тонер за мултифункционално 
устройство BROTHER MFC 
8520 DN TN 3380  

бр. 

35 
  

30 Тонер мултифункционално у-
во BROTHER 6800 

бр. 
30 

  

31 

Барабан за 
мултифункционално у-во 
BROTHER MFC 6800 DN TN 
3480 

бр. 

4 

  

32 Тонер мултифункционално у-
во Kyocera M2035DN 

бр. 
15 

  

33 
Maintenance Kit за 
мултифункционално у-во 
Kyocera M2035DN 

бр. 

2 
  

34 Тонер за лазарен принтер 
Kyocera P 2135 dn 

бр. 
250 

  

35 Maintenance Kit за Kyocera 
P2135dn 

бр. 
12 

  

   ОБЩО БЕЗ ДДС  
 
В нашето предложение сме включили всички разходи, свързани с 

точното и качествено изпълнение на поръчката в описания вид и  обхват. 
Предложените стойности са определени при пълно съответствие с 
условията за участие и ни обвързват за целия срок на договора без право на 
промяна. 
Дата………………………..г.     Подпис и печат: 
                                                                        Име и Фамилия: 
                                                                                           Длъжност: 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

 
Д Е К Л А РАЦИЯ 

 
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 
 
 

 
Долуподписаният/-ната/ ………………………………………………. 

............................................................................................, с ЕГН 

..............................., в качеството ми на ............................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 
на ………………………………………………………………..........…………,  

(посочва се наименованието на участника) 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
................................................................................................................................. 
 

във връзка с участието ми  в избор на изпълнител чрез събиране на 
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: 
,,Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и 
факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“  

 
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в 

юрисдикция с                                                                                               
(ненужното се зачертава) 

преференциален данъчен режим, а именно: 
…………………………………. 

 
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, 

регистрирани в  
(ненужното се зачертава) 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: 

………………… 
 
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 

4, т. …… от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
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Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е 
свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим. 

 
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 
с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от 
Заключителните разпоредби на същия. 

 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 
 
 
 
 
Дата,…………………..г.                                       ДЕКЛАРАТОР: ……………

                                                                                   
(подпис) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 
 
Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................., 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на 
............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето 
има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 
на 
………………………………………………………………..........…………………..,  

(посочва се наименованието на участника) 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
...........................................................................................................................................
.. 
 
     във връзка с участието ми  в избор на изпълнител чрез събиране на 
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: 
,,Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и 
факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“  
 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 
 
1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за: 
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от 
Наказателния кодекс; 
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния 
кодекс; 
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 
кодекс; 
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
Наказателния кодекс;  
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й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния 
кодекс. 
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за 
следното престъпление, посочено в т. 1.1: 
............................................................................................ 
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 
2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на 
тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;  
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на 
тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм 
реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1: 
............................................................................................ 
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.  
 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 
отговорност по чл. 313 от НК. 
 
 
Дата,…………………..г.                                 ДЕКЛАРАТОР: 

……………                                                                                                                 
         (подпис) 

 
 
                                
Забележка:  
Декларацията се подписва от лицата, които представляват  участника.
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП) 

 
 

Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................., 
с ЕГН ..............................., в качеството ми на 
............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето 
има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 
на 
………………………………………………………………..........……………………,  

(посочва се наименованието на участника) 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
.......................................................................................................................................... 
 

     във връзка с участието ми  в избор на изпълнител чрез събиране на 
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: 
,,Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и 
факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“  
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
1. Представляваният от мен участник: 
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни 

вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по 
седалището на Възложителя и на представлявания от мен  участник или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник 
е установен. 

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището 
на Възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник 
е установен.  

 
........................................................................................................................................... 
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.* 
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място). 
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2. За представляваният от мен участник не е налице 
неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.  

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с 
невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за 
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се 
информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да 
отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и 
икономически условия, технически способности и квалификация, когато е 
приложимо). 

 Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили 
промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от 
настъпването им.  

 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от НК.          
 
Забележка:  
• Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, 
които представляват участника. Когато участникът се представлява 
от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 
представлява.  

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право 
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително 
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или 
обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за 
всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него 
престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като 
активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни 
предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да 
се предотвратят нови престъпления или нарушения.* 

• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато 
възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата 
структура, които участват в подготовката или възлагането на 
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, 
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имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за 
който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.  

• Община по седалището на възложителя е Столична община, 
район „Триадица“. 

 
 

 
Дата,…………………..г.                                 ДЕКЛАРАТОР: ………………                                                                                                                                      
(подпис) 
 
 
Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно 
да го представлява.  
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                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА  

по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП 
 

Долуподписаният/-ната/  ..........................................................................................., 
  
с ЕГН ..............................., в качеството ми на .......................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 
 
на 
........…………………………………………………………………..........……………, 

(посочва се наименованието на участника) 
 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………........................................................................... 

във връзка с участието ми  в избор на изпълнител чрез събиране на 
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: 
,,Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и 
факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“ 

 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 
  Срокът на валидност на настоящата оферта е 90 (деветдесет) 

календарни дни след крайния срок за подаване на оферти. 
 

 
 

 
 

Дата,…………………..г.                                 ДЕКЛАРАТОР: 
……….……… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по чл.102, ал.1 от ЗОП 

 
Долуподписаният/-ната/  ..........................................................................................., 
  
с ЕГН ..............................., в качеството ми на .......................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 
 
на 
........…………………………………………………………………..........……………, 

(посочва се наименованието на участника) 
 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………........................................................................... 

във връзка с участието ми  в избор на изпълнител чрез събиране на 
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: 
,,Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и 
факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“. 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
КОНФИДЕНЦИАЛЕН ХАРАКТЕР ПРЕДСТАВЛЯВА СЛЕДНАТА 
ЧАСТ ОТ ОФЕРТАТА: 
 

1. ……………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………….. 

 
 
На базата на тази декларация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да разкрива 
описаната по-горе част от офертата. 
 
Дата,…………………..г.                                  
 
                                                    ДЕКЛАРАТОР:  ……….………         
 
Забележка:Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение 
на предложенията на офертите, които подлежат на оценяване. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по чл.66, ал.1 от ЗОП 

( за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения) 
 

Долуподписаният/-ната/  .........................................................................................., 
  
с ЕГН ..............................., в качеството ми на .......................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 
управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 
 
на ........……………………………………………………………..........…………….., 

(посочва се наименованието на участника) 
 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………........................................................................... 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

  
    Съгласието си да участваме като подизпълнител в настоящата 
обществена поръчка 
на:………..……………………………………………………………………………… 

/наименование на участника/ 
 

  При изпълнение на поръчката ни е предложено и ще изпълняваме като 
подизпълнител следните видове работи от предмета на поръчката: 
……………………………………………………………………………………………. 
     
    Дял на стойността на обществената поръчка в проценти: 
…………………………. 
 
 
   Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност по 
чл.313 от НК. 

 
 
 
 
Дата,…………………..г.                                 ДЕКЛАРАТОР: ……….……… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  
 
 

СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ,  ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С 
ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 

3 / ТРИ/ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА 
ОФЕРТАТА 

 
 
  Долуподписаният/-ната/  ........................................................................................, 
  
с ЕГН ..............................., в качеството ми на ......................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да 
представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или 
др.) 
 
на 
........…………………………………………………………………..........…………., 

(посочва се наименованието на участника) 
 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………........................................................................... 
     
   във връзка с участието ми  в избор на изпълнител чрез събиране на 
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: 
,,Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и 
факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“ 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 
 Представляваният от мен участник е изпълнил следните дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата: 
 
 
Описание Суми Дати Получатели 
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Опис на доказателствата за извършената доставка, приложени към 
настоящия списък: 
 
1......................................................................................................................................... 
2......................................................................................................................................... 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на 
неверни данни. 
 
 
 
 
Дата: ............ г.        Подпис и печат: 
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         Приложение № 13 
       
 

 
ДОГОВОР  

№………………………./……………….2017г. 
 
 

Днес, …………………………..2017г., в гр.София, между: 
 
1. СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА, с адрес: гр.София, 
бул.“Витоша“ №2, ет.2, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ ………………… 
, ИН по ДДС №………………………………………представлявана от 
…………………………………………………………………, в качеството на 
……………………………………, съгласно Заповед № …………………….,  
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и  
2. ………………………………………………………….., с адрес: 
……………………. / със седалище и адрес на управление: 
……………………, 
ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ, ИН по ДДС № 
………………………………………………регистрационен номер или друг 
идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга 
държава членка на ЕС или трета страна) […], представляван/а/о от 
……………………………………………………., в качеството на 
……………………………………….., съгласно, 
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
на основание чл.194, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и  
съгласно утвърден на ………………. 2017г. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
Протокол от работата на Комисията назначена със Заповед № …………… 
на възложителя за оценяване и класиране на постъпилите оферти за избор 
на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 
по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: ,,Доставка на 
консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за 
нуждите на Софийска градска прокуратура“ 
 

се сключи настоящия договор, съгласно който страните се 
споразумяха за следното: 

´ 
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Член 1.  
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка  
на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати, 
съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 
14) и детайлно описани в Ценовото предложение на Изпълнителя 
(Приложения № 5), неразделна част от Договора и в съответствие с 
изискванията на настоящия Договор.  
 
(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на консумативите и 
частите за копирни машини, принтери и факс апарати, които следва да 
достави Изпълнителят е подробно посочено в Техническата спецификация 
на Възложителя, (Приложения № 14), представляваща неразделна част от 
настоящия Договор. 
 
 

II. СРОК НА ДОГОВОР 
 
Член 2. Договорът влиза в сила, считано от датата на подписването му и е със 
срок на изпълнение до 12 месеца от датата на сключване или до достигане 
на  стойността на договора. 
 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Член 3.  
(3.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се 
задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 
………………лева без ДДС (с думи: …………….) и ……………….. лева (с 
думи: ………….. лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение 
(Приложения № 5), неразделна част от настоящия Договор. 
 
(3.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи по 
изпълнение на предмета на поръчката на настоящия Договор в това число: 
разходи за опаковка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита, 
разходи за товарно-разтоварни и монтажни дейности, доставка до адреса 
на Възложителя. 
 
(3.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават 
непроменени за срока на действието му. 
 
(3.4) Стойността на договора се формира въз основа на реално заявените и 
получени доставки на стоки, предмет на договора, на база предложените от 
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Изпълнителя в ценовото му предложение единични цени, които са 
окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора. 
  
 (3.5) Стойността на всяка приета доставка се изплаща еднократно и в 
пълен размер, в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след доставката, 
подписан приемо - предавателен протокол и предоставен от Изпълнителя 
първичен счетоводен документ, съдържащ всички реквизити съгласно 
действащото законодателство и реквизитите, изрично посочени от 
Възложителя в документацията за участие в поръчката.  
 
(3.6)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено 
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, като в случай на несъответствия 
на доставените стоки с техническите спецификации и/или предложението 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответното плащане се извършва в срок от 15 
/петнадесет/ работни дни след отстраняване на несъответствията или 
дефекта, или замяната на некачествения актив с нов. Отстраняването на 
недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
(3.7) Плащането се извършва в лева по банков път по следната банкова 
сметка на Изпълнителя: 

IBAN ____________________                 BIC  ________________________ 
БАНКА ___________________               ТИТУЛЯР  ___________________ 
 

 (3.8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 
подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към 
него, след като бъдат представени и приложени доказателства, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях доставки. 
 
 

             ІV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
  
Член 4.  
(4.1) Приемането и предаването на частите и консумативите се извършва 
на посочените от Възложителят адреси, от определени лица от двете 
страни по Договора. 
 
(4.2) Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с 
подписване от  лицата по ал.1  на двустранен приемно-предавателен 
протокол след извършена доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
след подписване на приемно-предавателният протокол собствеността 
преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В приемно-
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предавателния протокол се описва получената доставка. При констатиране 
на евентуални дефекти се съставя констативен протокол. 
 
(4.3) За приета от Възложителя се счита само доставката, отговаряща по 
вид, количество и качество, съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
(4.4) Гаранционният срок на доставените части и консумативи е ........... 
месеца, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от договора и започва да тече от момента на прехвърляне 
на собствеността. 

 
 (4.5) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от ………. 
(словом)] дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се 
изпълняват доставките.  
 
(4.6) Възложителят има право при установяване на недостатъци, свързани 
с явни или скрити дефекти по доставката или когато чрез тестване се 
установи, че доставеният консуматив или част не съответства на 
печатащото устройство, за което е предназначен или е некачествен, или не 
отговаря на техническите изисквания, посочени в настоящата 
документация, да откаже нейното приемане и да даде срок от 5 (пет) 
работни дни за замяна. 
 
(4.7) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието 
на Изпълнителя и подизпълнителя. 
 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Член 5.  
(5.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да реализира доставката за своя сметка  
със собствен превоз до следните  адреси за доставка:   

  гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, ет.2;  
  гр. София  кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21; 

и в оферирания срок. 
 
(5.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, за своя сметка, при установяване на 
недостатъци, свързани с явни или скрити дефекти по доставката, в срок от 
5 (пет) работни дни да осигури необходимата замяна. 
 
(5.3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави консумативите и частите, 
които отговарят на техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(5.4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши гаранционен ремонт и 
поддръжка в рамките на гаранционният срок, посочен в Техническото 
предложение на Изпълнителя /Приложение №4/. 
 
(5.5) Изпълнителят има право да получи уговореното възнаграждение, при 
условията и по реда определени в Договора. 
 
(5.6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да ползва подизпълнители по договора при 
следните условия: 
    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение съгласно 
разпоредбите на чл.75 от ППЗОП и няма право да наема други 
подизпълнители освен посочените в офертата му и заявили съгласието си 
за участие при изпълнение на поръчката. Замяна или включване на 
подизпълнител се допуска само на основание чл.66,ал.11 от ЗОП. 
  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за качественото и в срок 
изпълнение на задълженията по настоящият договор. 
    - в срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства,че са изпълнени условията по чл.66,ал.2 и ал.11 от ЗОП. 
 
(5.7)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да опакова доставката по начин, годен за 
нейното транспортиране до адреса по чл.(5.1) без рискове за увреждането 
й. 
 
(5.8) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в 
офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на 
Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по 
договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на 
Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за 
едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя.  
 
  

 
VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Член 6.  
(6.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи периодичните доставки в 
срок от  3 /три/ работни дни по заявка на Възложителя.  
(6.1.2) “Доставката” е с местоизпълнение: 

 гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, ет.2;  
  гр. София  кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21; 

и в оферирания срок. 
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(6.2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при установяване на недостатъци, 
свързани с явни или скрити дефекти по доставката,                                                                                               
да откаже нейното приемане и да даде срок от 1 (един) работен ден за 
замяна. 
(6.2.1) За предаването и приемането на доставката, се съставя приемо-
предавателен протокол. 
(6.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение в размер, по начина и в сроковете, определени в Раздел ІІI 
на настоящия договор. 
(6.4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при получаване на „Доставката“ да 
проверява количествата и вида на доставените консумативи и части. 
(6.5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена по 
начина и в сроковете уговорени в договора. 
(6.6) ВЪЗЛОЖИТЯТ има право да упражнява контрол по изпълнението 
на договора. 
 

VІI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.7 
(7.1) В случай на неспазване срока за изпълнение на доставката, определен 
в чл. (6.1) от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 0.5 % от максимално допустимата стойност на 
контракта за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от  общата 
стойност на договора. 
(7.2) В случаите на неизпълнение на задълженията си произтичащи от  чл. 
6.2 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % от 
стойността на недоставените части и консумативи. 
 
Чл.8  В случай на неизпълнение на други клаузи от договора, виновната 
страна отговаря за всички вреди и пропуснати ползи съгласно 
националното законодателство. 
 

VIІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.9 Договорът се прекратява  при следните случаи: 
1. с изтичане на срока по чл.2 от настоящият договор; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
3.  с окончателното му изпълнение; 
4. възложителят има право да прекрати договора едностранно, без 
предизвестие, без да заплаща каквито и да е било обещетения и неустойки 
в следните случаи: 
    4.1 ако доставената стока не отговаря на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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    4.2 в случай на забава на доставката с повече от 3 (три) работни дни от 
уговореният срок за доставка по чл.6.1 от настоящият договор; 
   4.3 когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не подмени некачествената или увредена 
стока за своя сметка в срока по чл.6.2 от настоящият договор; 
    4.4 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 
производство по несъстоятелност и ликвидация. 
 
Чл.10 Настоящият договор не може да се изменя, освен в случаите по 
чл.116 от ЗОП. 
 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.11. Непреодолима сила: 
(11.1) Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнението му, 
причинено в резултат на непреодолима сила. “Непреодолима сила” по 
смисъла на този договор е всяко непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването му, което 
прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 
(11.2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава към момента на възникване на непреодолимата 
сила, тя не може да се позовава на нея, при положение, че към момента на 
настъпване на срока за изпълнение непреодолимата сила не е била 
възникнала. 
(11.3) В случай, че някоя от страните по настоящия договор е 
възпрепятствана да изпълни задълженията си по него в резултат на 
непреодолима сила, срокът на действие на договора автоматично се 
удължава със срока на непреодолимата сила. Докато трае непреодолимата 
сила, изпълнението на задълженията по договора на всяка от страните се 
спира. 
(11.4) Всяка от страните, която не може да изпълни задължението си 
поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми насрещната страна в 3-
дневен срок от настъпването й. 
 
Чл.12. Страните са длъжни да пазят и да не разгласяват информация, 
свързана с изпълнението на настоящия договор (финансови и други 
условия), както и друг вид информация, свързана с дейността на страните, 
която представлява търговска тайна за тях. 
 
Чл.13 Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат 
една на друга във връзка с този Договор следва да бъдат в писмена форма. 
Чл.14. За неуредените въпроси в този договор се прилага действащото 
българско законодателство. 
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Чл.15. Споровете по тълкуването и прилагането на договора се решават по 
пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, 
същите се отнасят за решаване пред компетентния съд по реда на ГПК. 
 
Чл.16. Нищожност на някоя клауза от договора или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора 
като цяло. 
 
Чл.17. Неразделна част от договора са следните документи: 
 1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
 2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 

Чл. 18. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална 
всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 
Всяка от страните разкрива информацията по този член по искане на 
компетентни органи, в случаите, когато закон или подзаконов нормативен 
акт налагат това. 
 
Чл.19 Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие 
на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е 
форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с 
изпълнението му, на когото и да е освен пред свои служители. 
Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 
необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 
 
Чл. 20  Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, 
като не ги предоставя на трети лица. 
 

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 21.1 Упълномощени представители на Страните, които могат да 
приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
…………………………………………………………………….. 
Телефон: ……………………… 
Email: …………………………. 
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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……………………………………………………………………. 
Телефон: …………………….. 
Email: ………………………… 
 
(21.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този 
Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да 
бъдат в писмена форма за действителност. 
(21.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна 
на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, 
които ги представляват. 
(21.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на 
посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако 
Страните не се информират писмено за други свои адреси. При 
неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се считат 
за валидно изпратени и получени от другата Страна. 
(21.5) Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се 
считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение 
за получаване от адресата или по електронната поща на страните, 
подписани с електронен подпис. 
 
Член 22.  
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 
настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 
 
Член 23. 
При подписването на настоящия Договор се представиха следните 
документи: 
……………………………………………………………………………………. 
 
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 
 
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 
2. Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на 

Изпълнителя; 
Настоящият Договор се подписа в 4 еднообразни екземпляра – 3 за 
Възложителя и 1 за Изпълнителя. 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
 
 

Име и фамилия 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 

Име и фамилия 
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         Приложение № 14 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
No 
по 
ред 

Вид материал – Описание 
 

Количество Капацитет 

1 Тонер за копирна машина Xerox Phaser 3200MFP 3000 3 

2 Барабан за копирна машина Xerox 123/128 60000 2 

3 Барабан за копирна машина Xerox WC 5335 90000 10 
4 Барабан за копирна машина Xerox WC 5020 DN 22000 2 
5 Барабан за факс Panasonic KXFL613 5000 2 

6 Тонер за лазерен принтер Samsung ML 1710P 3000 15 
7 Тонер за лазерен принтер Samsung ML1610 2000 20 
8 Тонер за копирна машина Xerox WC 3550 11000 6 

9 Тонер за копирна машина Xerox WC 5335 30000 15 

10 Тонер за копирна машина Xerox WC 7232-черен 24000 3 

11 Тонер за копирна машина Xerox WC 7232-жълт 24000 1 

12 Тонер за копирна машина Xerox WC 7232-червен 24000 1 

13 Тонер за копирна машина Xerox WC 7232-син 24000 2 

14 Тонер за копирна машина Xerox WC128/123 30000 2 

15 Тонер за копирна машина Xerox WC 5020 2x6300 5 

16 Тонер за лазерен принтер HP LJ 1018 2000 80 

17 Тонер за лазерен принтер HP LJ 1010 2000 10 

18 Тонер за лазерен принтер HP LJ 1102 1600 40 

19 Тонер за лазерен принтер HP LJ 1200 2500 5 

20 Тонер за лазерен принтер HP LJ 2055 6500 30 
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21 Тонер за лазерен принтер HP LJ P1005 P1006  1500 30 

22 Тонер за лазерен принтер Kyocera FS 1120 D/N 2500 10 

23 Тонер за лазерен принтер Lexmark X 642e 21000 3 
24 Тонер за МФУ-во Xerox 3300 MFP 4000 10 
25 Тонер касета за факс Panasonic KX – FX 613 FX 2500 5 

26 Тонер касета за копирна машина Canon IR2530I 14600 6 

27 Барабан за копирна машина Canon IR2530I 100000 3 

28 Барабан за мултифункционално устройство 
BROTHER MFC 8520 DR 3300 30000 5 

29 Тонер за мултифункционално устройство 
BROTHER MFC 8520 DN TN 3380  8000 35 

30 Тонер мултифункционално у-во BROTHER 6800 8000 30 

31 Барабан за мултифункционално у-во BROTHER 
MFC 6800 DN TN 3480 8000 4 

32 Тонер мултифункционално у-во Kyocera 
M2035DN 8000 15 

33 Maintenance Kit за мултифункционално у-во 
Kyocera M2035DN 8000 2 

34 Тонер за лазарен принтер Kyocera P 2135 dn 7200 250 

35 Maintenance Kit за Kyocera P2135dn 100000 12 
 
Изисквания към консумативите и частите: 

Всички предложени консумативи и части следва да са нови, 
оригинални, неупотребявани и нерециклирани, произведени от 
производителя на съответната марка техника и за тях да е представен 
сертификат за качество. 

Допустими са и съвместими такива, с изключение за позиция № 3 
„Барабан за копирна машина Xerox WC 5335“, позиция № 9 „Тонер за 
копирна машина Xerox WC 5335“, позиция № 9 „Тонер за копирна машина 
Xerox WC 5335“,  позиция №26 „Тонер касета за копирна машина 
Canon IR2530I“, позиция № 27 „Барабан за копирна машина Canon 
IR2530I“, позиция № 28 „Барабан за мултифункционално устройство 
BROTHER MFC 8520 DR 3300“, позиция №29 „Тонер за 
мултифункционално устройство BROTHER MFC 8520 DN TN 3380“, 
позиция № 30 „Тонер за мултифункционално у-во BROTHER 6800“, 
позиция № 31 „ Барабан за мултифункционално у-во BROTHER MFC 
6800 DN TN 3480, позиция № 32 „Тонер мултифункционално у-во Kyocera 
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M2035DN“, позиция № 33 Maintenance Kit за мултифункционално у-во 
Kyocera M2035DN, позиция № 34 Тонер за лазарен принтер Kyocera P 
2135 dn и позиция №35 Maintenance Kit за Kyocera P2135dn/поради 
необходимостта за признаване на гаранционния срок на копирната машина 
и мултифункционалното устройство/, но те също следва задължително да 
са нови, неупотребявани и нерециклирани и за тях да се представи 
сертификат за качество. 

Не се допуска предлагане на консумативи и части с по – малък 
капацитет /бр. копия/ от указания. Консумативите и частите за печатащи 
устройства трябва да са разрешени за употреба и да отговарят на всички 
изисквания за тези продукти, съгласно действащото в Р.България 
законодателство. Доставяните консумативи и части трябва да притежават 
съответните обозначения, сертификати за качество и други документи, 
съгласно изискванията на българските и съответните международни норми 
и стандарти.  
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