без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици.
B случай, че no време на изпълнение на договора Възложителят придобие нови
копирни машини, принтери и факс апарати, които не са включени в посочения списък,
Възложителят Cu запазва правото на „опция за допълнителни количества" в размер до 5%
от прогнозната стойност на поръчката.
Възложителят може да реализира правото си на „опция за допълнителни количества"
в срок не по-къско от 12 месеца от датата на влизане в сила на договора за възлагане на
обществената поръчка. „Опция за допълнителни количества" се реализира, чрез
сключването, между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение /анекс/
към договора за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 116, an. 1, т. 1 oT ЗОП.
Възложителят има правото да заявява оригинални консумативи и части no
официална ценова листа на Изпълнителя, актуална към момента на подаване на офертата.
4. Срок и място на изпълнение.
Срок за доставката:
Срокът за доставка на заявените количества е до 5 (пет) работни дни, считано от
датата на получаване на заявките npu работно време от 09.00 часа дo 17.00 часа.
Забележка:
Представянето на оферта, съдържаща срок за изпълнение, който е по-дълъг от
определения от възложителя, е основание за отстраняване на участника поради
представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя
условия.
Мястото на доставка:
Конкретните доставки се определят чрез пoдaвaнe на заявки от страна на
Възложителя или от определено oт него длъжностно лице. Заявките ще съдържат
наименованието на конкретните артикули, техните конкретки количества и местата, на
които следва дa бъдат доставени. Заявките, ще бъдат подавани и доставяни поотделко, на
посочените по-долу адреси, както следва:
1. гр. София, бул. „Витоша" № 2, Съдебна палата, ет. 2;
2. гр. София, кв. „Овча купел", ул. „Монтевидео" № 21.
5. Срок и действие на договора.
5.1. Срок на действие нa договора: 12 (двакадесет) месеца, считано от датата на
влизане в сила на договора или до достигане нa стойността на договора.
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TEXHИЧECKA СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Задължително е предлагането само на оригинални консумативи.
- Всички консумативи следва да са нови, неупотребявани и нерециклирани.
- He cc допуска предлагане на консумативи с по-малък капацитет /бр. копия/ от
указания.
- Предложените консумативи трябва да отговарят на посочения продуктов номер на

производителя. Ha опаковката да е поставен стикер, удостоверяващ произхода нa
доставката, икформация за вносителя, датата на производство и срока на годност на
артикулите, КОИТо Ще ДОСтавЯ участникЪт.
- Тонер касетите дa са с остатъчек срок на годност не no - малък от една година
считано от момента на доставката.
Вид и брой на консумативите:

Изисквания на възложителя:
N,

o

Вид
артикул:

Прогнозен
брой:
Брой копия
при 5/6%

покритие
1

Тонер

30000

2

Барабан

90000

3

Тонер
(черен)

24000

4

5

Тонер
(жълт)
Тонер
(магекта)
Тонер

6

(циан)

7

Тонер

g

Бapaбaн

9

Тонер

10

Тонер

Вид марка и модел на

устройството:
копирна машина Xerox
WC 5335
копирна машина Xerox
WC 5335

Продуктов номер:

006R01160

9

013R00591

3

копирна машина Xerox
WC 7232

006R01319

3

8000

копирна машина Xerox
WC 7232

006R01271

1

8000

копирна машина Xerox
WC 7232

006R01272

1

8000

копирна машина Xerox
WC 7232

006R01273

1

С-EXV33
(2785В002)

3

копирна машина Canon
IR2530I
169000/14000 копирна машина Canon
0
IR2530I
лазерен принтер Lexmark
10000
14600

Х 642е

1500

лазерен принтер HP LJ
Р 1005/1006

С-EXV32/33
(2772В003)

1

Х644А 11 Е

1

HP 35А

8

3

2000

лазерен приктер HP L1

Тонер

3500

13

Тонер

6500

14

Тонер

2500

15

Тонер

7200

16

Maintenance Kit

лазерен принтер HP LJ
1200
лазерен принтер HP L1
2055
лазерен принтер Kyocera
FS 1120DN
лазерен принтер Kyocera
Р2135 DN
лазерен принтер Kyocera
p2135DN

17

Тонер

18

Maintenance Kit

19

Тонер

20

Maintenance Kit

100000

21

Барабан

30000

22

Тонер

8000

23

Барабан

30000

24

Тонер

12000

25

Тонер

20000

11

Тонер

12

100000

1010/1018

7200

MФY Kyocera M2035DN

100000

MФY Kyocera M2035DN

7200

лазерен принтер

Kyocera P2040DN
Maintenance Kit aa n. up.
Kyocera P2040DN
MФY BROTHER MFC8520DN
MФY BROTHER MFC8520DN
МФУ BROTHER MFCL6800DN
MФY BROTHER MFCL6900DW
MФY BROTHER MFCL6800DN
MФY BROTHER MFCL6900DW

HP 12А

8

HP 15X

2

HP 05Х

8

TK-160
(1 T02LYONLO)
TK-170
(1 T02LZONLO)
MK-170
(1702LZ8NL0)
TK-1140
(1 T02MLONLO)
MK-1142
(1702MLOKLO)
TK-1160

(1 T02RYONLO)

6
80
4
10
3
60

MK-1152
(1702RVOU S 1)

4

DR-3300

2

TN-3380

20

DR-3400

6

TN-3512

30

TN-3520

20

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

2.Конкретните количества и видове стоки, които следва да се доставят от
Изпълнителя, cc определят от Възложителя с писмена заявка. Заплащат cc само заявените
и доставени количества след получаването им no реда, определен в договора.
3. Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да доставя стоки, които
отговарят на техническите спецификации нa Възложителя, определени в настоящата

ДОКументаЦИЯ.
4.

Заявките ще cc подават в електронен вид no електронна поща или факс.
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5. Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури възможност за приемаке
на заявки всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.
6. Доставката no 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 за доставка на заявените количества е дo 5 (пет) работни дни, считано
oт датата на получаване на заявките npu работно време от 09.00 часа дo 17.00 часа.
8. Изпълнителят е длъжен да замени за своя сметка некачествена стока или такава,
кoятo не съответства на спецификацията и техническото предложение, в 3 /три/ дневен
срок oт получаване на уведомление от Възложителя.
9. За всяка доставка се подписва двустранен протокол в два екземпляра - един за
Изпълнителя и едик за Възложителя.
10. Място на изпълнение на поръчката: Доставките се извършват на следните
адреси на Възложителя, както следва:
- гр. София, бул. „Витоша" № 2, Съдебна палата, ет. 2;
- гр. София, кв. „Овча Kynen", yn. „Монтевидео" № 21.

I.

ИЗИСКВАНИЯ KЪM УЧАСТИИЦИТЕ

1. Изисквания за личното състояние.
1.1. B настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява доставки съгласко законодателството на
държавата, в която тo e установено.
1.2. Спрямо участниците да не са налице обстоятелствата no чл. 54, an. 1, т. 1 —7 oт
ЗОП. Съобразно разпоредбата на чл.54, ал.5 oт ЗОП, алинея 1, т.3 на чл.54 oт ЗОП не се
npunara, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни
вноски е дo 1 на сто oт сумата на гoдишния oбщ oбopoт за последната приключена
финансова година, нo не повече oт 50 000 лева.
Обстоятелствата no декларацията се прилагат и когато участник в процедурата

е обединение or физически u/uлu іopuдuчecкu лица u за члeн нa oбeдuнeнuemo e нaлицe
някое or основанията за отстраняване както и за подизпълнителите и третите лица,
ако има такива.
При участник — обединение, кoeтo не е юридическо лице, се представя копие oт
документ, от кoитo да е виднo правното основание за създаване нa обединението, както и
следната информация, във връзка с конкретката обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението нa oтгoвopнocrra между членовете на обединението;
- дейностите, кoитo ще изпълнява всеки член на обединението.
При участие на обединения, кoитo не са юридически лица, съответствието C
изискванията на Възложителя и условията, нa които следва да отговарят участниците, се
доказва oт обедикението участник, a не oт всяко oт лицaтa, включени в нeгo, C изключекие
нa съответна регистрация, представяне нa сертификат или друго условие, нeoбxoдимo зa

изпълнение нa поръчката, съгласно изиcквaниятa нa кормативен или административен акт

5

и Съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за Създаване на обединението.
1.3. При наличие на обстоятелства, визираки в т. 1.2. участникът има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност
Съобразно разпоредбата на чл. 56 от ЗОП.
1.4. He могат да участват в настоящата обществена поръчка, пряко или косвено
физическо или юридическо лице, за което е налице забраната no чл. 3 oт Закона за
икoкoмиЧeCKИтe и финанСОВИте отноШенИЯ C ДруЖеСТвата, регистрирани в юрисдикции C
преференциален данъчен режим, контролираните oт тях лица и техните действителни
Собственици, освен ако не е налице изключение no чл. 4 oт ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
1.5. He може да участва в настоящата обществена поръчка лице за което е налице
забраната no чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно пpидoбитoтo имущество.
2. Критерии за подбор.
2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквакия no отношение на критерия за пoдбop: „Годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност".
2.2. Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя изисквания no oтнoшeниe на тoзи критерий за подбор.
2.3. Технически и професионални способности на участниците:
2.3.1. Участникът да е изпълнил, доставки през последните три гoдини, чийтo
предмет е идентичен или Сходен C предмета на обществената поръчка, Считано oт датата на
подаване на офертата.
* Пoд „изпълнени доставки" Се разбират такива, кoитo независимо от датата на
Сключването им, Са приключили в посочения no-rope пepиoд.
2.3.2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл.б3, ал.1,
т.10 от ЗОП).
Минимално изискване:
Участникът трябва да npunara въведена и Сертифицирана Система за управление на
качеството.
Документи, доказващи съответствието на участника C поставения критерий за
подбор:
Поставеното изискване Се доказва СъС заверено „вярно С opигинaлa" копие на
валиден Сертификат за Съответствие на Системата за управление на качеството на
участника СъС Стандарта БДC EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.
Важноуказание!
Възложителят може да изисква oт участниците no всяко време да представят всички
или част oт документите, чрез които Се доказва горната инфopмaция, кoraтo това е
нeoбxoдимo за законосъобразното провеждане на поръчката.
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Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удоетоверяващи
липеата на основанията за отстраняване от процедурата, както и еъответствието с
поставените критерии за подбор no представените B приложението към настоящата обява
образци. Документите се предетавят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
Документите не се предетавят, когато обстоятелетвата B тях са доетъпни чрез
публичен безплатен регистър или информацията или доетъпът до нея се предоставя от
компетентния орган на възложителя no елужебен път.
Съответствието си с горепосочените изисквания към участниците се
декларират при подаване на оферта с Декларацията no чл. 192, an. 3 ЗOП Приложение № 1 към обявата.
Учаетниците могат при спазване на чл. 65 от ЗОП да се позоват на капацитета на
трети лица, независимо от правната връзка между тях, no отношение на изиекванията на
Възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите
споеобности и профееионалната компетентност.

II. HACTOЯЩATA ОБЩЕСТВЕНА ПOPЪЧKA CE ВЪЗЛАГА BЪЗ OCHOBA
HA ИKOHOMИЧECKИ HAЙ-ИЗГOДHATA ОФЕРТА.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане: най-ниска цена;
Наетоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономичееки найизгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане: най-ниска цена.
Офертата, B която е посочена най-ниска обща цена за изпълнекието на поръчката, се
класира на първо място.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
клаеираните на първо място оферти, когато критерият за оценка е най-ниска цена и тази
цена се предлага в две или повече оферти.
Всички предложени цени за изпълнение на поръчката, еледва се посочват B лева без
включен ДДС, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след
десетичната запетая.
Веички предложени чиела трябва да са положителни чиела.
Предложените от участниците цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на
поръчката.
B процееа на оценяването, всички получени резултати, B следствие на аритметични
изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.
B елучай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 1 до 4
(включително), вторият знак остава непроменен.
B елучай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9
(включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата
цифра.
Например:
1,11 (ако третата цифра е от 1 дo 4 вкл.) — ще бъде закръглено на 1,11;
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1,11 (ако третата цифра е от 5 до 9 вкл.) — ще бъде закръглеко на 1,12.

III.

УКАЗАНИЯ ЗA ПOДГOTOBKA И CЪДЪPЖAHИE HA OФEPTATA

1.Документи,свързани с участие в поръчката.
Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от
упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато
е приложимо;
1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и no възможност — факс и електронен адрес;
1.3. Наименовакието на поръчката, за която се подават документите.
1.4. Към офертата се прилагат актуални каталози, брошури или еквивалентни
документи на предлаганите от участника стоки, съдържащи снимков материал с
описание на характеристиките, в които не са посочени цени на продуктите.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията на Възложителя.
Офертите се изготвят на български език.
He ce допуска представянето на варианти в офертите.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да
дoпълни или да оттегли офертата Cu.
Всеки участкик има право да представи само една оферта.
Лице, което участва в обединение или e дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелна оферта.
B процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица no §2, т. 45 от ДP на ЗOП не могат да бъдат самостоятелни участници
в една и съща процедура.
Срок на валидност на офертите — 60 дни.
2. Съдържание на офертата:
Офертата следва да съдържа:
1. Декларация no чл. 192, an. 3 oт ЗOП — Приложение № 1
2. Предложение за изпълнение на поръчка — Приложение № 2
3. Цеково предложение — Приложение № 3
4. Декларация no чл. 102, an. 1 oт ЗOП — Приложение № 4
5. Декларация във връзка с обработване на лични данни — Приложение № 6
6. Актуални каталози, брошури или еквивалентни документи на предлагаките от
участника стоки, съдържащи снимков материал с описание на характеристиките, в кoитo
не са посочени цени на продуктите.
7. Onuc на съдържащите се в офертата документи.
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