Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предмет на поръчката: „Доставка на тонери и други консумативи за печат
за копирни и печатащи устройства за потребностите на Столична дирекция на
вътрешните работи"

2. Обхват на поръчката
Предметът на поръчката включва доставка на оригинални и съвместими тонери и други
консумативи за печат на копирни и печатащи устройства. Доставката ще се извърши по
предварителни заявки, направена от Възложителя по съответния договор, с уточнени видове и
количества по единични цени, съгласно приета ценова оферта на определения за Изпълнител.
Прогнозните количества и видовете оригинални и съвместими касети с тонер и други
консумативи са описани в следната таблица:

№

1
2

Наимeнование на артикула

Продуктов
номер

мин.
капацитет Прогнозно
бр.
количество/
копия/стр.
бр.

ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ
За Brother MFC 6900 DW
TN3520
20000
(касета с черен тонер)
Барабан, за Brother MFC 6900
DR3400
DW
СЪВМЕСТИМИ

480
160

КОНСУМАТИВИ

1

Лента за матричен принтер Epson
C13S015647
LX-350/300+/300+IIза - черен
печат, 4 милиона знака

2

За Hewlett Packard LJ M1120
(касета с черен тонер)

CB436A
HP36A

3

За Hewlett Packard LJ P1005
(касета с черен тонер)

CB435A
HP35A

4

За Hewlett Packard LJ P2055
(касета с черен тонер)

CE505X
HP05X

50

16
2000
90
2000
180
6500

160

5

За Hewlett Packard LJ Pro - 400M401dn (Касета с черен тонер)

CF280X

6900

6

За Hewlett Packard LJ Pro P1102
(касета с черен тонер)

CE285A

2000

7

За Hewlett Packard
M2727/P2014/2015 (касета с
черен тонер)

8

За Konika Minolta BizHub 162
Konika Minolta BizHub 163
(касета с черен тонер)

9

За Lexmark E120 (касета с черен
тонер)

40

70
Q5949X

7000
16

TN114

11000

12016SE

2000

16
280

За Lexmark E260d (касета с черен
10 тонер / мин. капацитет бр.
копия/стр. - 3500)

E260A11E

3500

11

За Panasonic KX-MB 2025 (касета
с черен тонер)

KX-FAT411

2000

12

За Samsung SCX 4200 (касета с
черен тонер)

SCX 4200

3000

За Xerox WorkCentre M15 (касета
13
с черен тонер)
За Canon LBP 1120 (касета с
14 черен тонер / мин. капацитет бр.
копия/стр. - 2500)

4
16
106R00586

5000
8

EP-22

2500
120

За Canon LBP 2900 (касета с
15 черен тонер / мин. капацитет бр.
копия/стр. - 2500)
За Hewlett Packard LaserJet Pro
M1536dnf mfp (касета с черен
16
тонер / мин. капацитет бр.
копия/стр. - 2100)

8

2500
300
13315145

2100

80

17

За Hewlett Packard LJ 1010/1020
(касета с черен тонер)

Q2612A

2000

18

За Hewlett Packard LJ 1100
(касета с черен тонер)

C4092A

2500

220

20

19

За Hewlett Packard LJ 1200
(касета с черен тонер)

C7115A

2500

20

За Hewlett Packard LJ 1300
(касета с черен тонер)

Q2613X

3500

За Hewlett Packard LJ 2300
21
(касета с черен тонер)
За Hewlett Packard LJ 4100
22
(касета с черен тонер)
За Hewlett Packard LJ 4250
23
(касета с черен тонер)
24

За Lexmark MX510dn (касета с
черен тонер)

25 За Canon LBP6000B

За HP LJ Pro MFP
26
M125nw/M127fn/M127fw )
За HP LJ 1320 (Q5949X
27
съвместим тонер, 6000 копия)
За Samsung ML1660/ML1665/
28 SCX3200 - MLT-D1042S
съвместим
29

За Epson AcuLaser M2000D
(касета с черен тонер)

Kасета с тонер за HP LaserJet Pro
M402d, 402dn, 402n, За HP
30
LaserJet Pro MFP M426dw,
426fdn, 426fdw
31

Kасета с тонер за НР М
604dn/M604n/

Kасета с тонер за НР PRO М
32
102/M130/

50

12
Q2610A

6000
2

C8061X

10000
4

Q5942X

20000

60F2H00

10000

Касета 725

2000

80
2
30

CF283A

1500
140

Q5949X

7000
18

MLT-D1042S

1500

S050435

8000

200

12
CF226X

9000

CF281A

10500

40
12
CF219A

12000

40

За Brother - касета с черен тонер
(HL-L2300D / HL-L2340DW /
HL-L2360DN / HL-L2365DW /
33 DCP-L2500D /DCP-L2520DW /
DCP-L2540DN / DCP-L2560DW /
MFC-L2700DW / MFC-L2720DW
/ MFC-L2740DW)

TN2320

2600

34

За копирна машина Canon iR
2520E, iR 2520i) - шпула

C-EXV33

14600

35

За копирна машина Canon iR
2202 - шпула

C-EXV42

10200

36

За Ricoh Aficio 1515/F/PS - касета
с тонер

1270D

7000

130

8

24

За Panasonic - термотрансферна
лента, Inkfilm Black, KX-FA57, 1
ролка x 70 m (За Panasonic
KX-FHD332 / KX-FHD351 /
37
KX-FHD352 / За Panasonic
KX-FP363 / KX-FP363 /
KX-FP701 За Panasonic
KX-FP343)
За Brother - 8950 DW, TN 3380 38
тонер

10

60
TN-3380

8000

Ленти за пишеща машина ІВМ
6781-3

40

39

Корегираща лента за пишеща
машина ІВМ 6781-3

40

40

41

За Xerox Work Center 3120/3220
(тонер касета, черен цвят)

109R00725

42

Мастило за Lexmark Х2650
/мастиленоструен/

18C2090E

43

За HP LJ Pro MFP
M125nw/M127fn/M127fw

44 Тонер за Lexmark MХ 317
45 Барабан за Lexmark MХ 317

16
3000
20
40
CF283A

1500

51B2000

2500

126
40

46

Тонер за принтер НР LJ Pro – 251
с четири цвята - комплект

47

Барабан за Brother
DCP-L2540DN

48

Барабан за Lexmark MХ 510 de

CF210X
CF211A
CF212A
CF213A

2200
1400
1400
1400

160

10
DR2300
20

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи
устройства за марката BROTHER.
Участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат за марката
BROTHER със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния
образец на Ценово предложение, включително да съответстват на посочените модели копирни и
печатащи устройства за марка BROTHER.
Под „оригинални" консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се
разбират такива, които са нови, неупотребявани и са произведени от производителя на печатаща и
копирна техника за марка BROTHER или от оторизирани от него лица, и при използването на
които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.
В случай, че оригинален консуматив за марка BROTHER бъде спрян от производство по
време на изпълнение на договора, изпълнителите трябва да осигурят доставки на неговия
заместител, ако има такъв, на същата или по-ниска цена.
Остатъчния срок на годност на оригиналните консумативите следва да е не по-малък от 75%
от обявения на производителя към датата на доставка.
Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи
устройства.
Предлаганите консумативи за печат трябва да са съвместими и да са произведени за
конкретните марки и модели копирни и печатащи устройства, посочени в образеца на Ценова
оферта.
Под "съвместими консумативи" следва да се разбират консумативи за печат, които са
неоригинални, нови, нерециклирани, неупотребявани и в производствената листа на
производителя (различен от производителя на копирната и печатаща техника) са за конкретно
печатащо устройство, посочено в образеца.
Остатъчния срок на годност на съвместимите консумативите следва да е не по-малък от
75% от обявения на производителя към датата на доставка.
Всички доставени артикули по настоящата процедура трябва да отговарят на
нормативно-установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни
потребители.
3. Срок на действие на договора: Договор, сключен въз основа на настоящата обществена
поръчка, влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок за
изпълнение 24 месеца.
4. Място на изпълнение:
Доставките ще се извършват по заявки на възложителя франко склада на възложителя на
следния адрес: „Столична дирекция на вътрешните работи", гр. София, ул. Антим I" №5.

5.Срокове за извършване на отделните доставки
Доставките се осъществяват по писмена заявка, направена по електронна поща на
посочен от Изпълнителя/те електронен адрес. Срок на изпълнение на доставката до 5 календарни
дни, считано от датата на подаване на заявката.
6.Гаранционен период.
Участника/ците следва да осигурят гаранционен срок за всички артикули, предмет на
поръчката, не по-кратък от 9 месеца. Всички разходи, свързани с транспорта, подмяната на
некачествени или дефектни стоки по време на гаранционния срок, ще бъдат за сметка на
изпълнителя/ те.
Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписването на приемопредавателния протокол или друг сходен документ, удостоверяващ приемането на стоките.
При доставена повредена или некачествена стока се извършва рекламация в рамките до
5 /пет/ работни дни след деня на доставката, а когато повредената или некачествена стока е открита
при експлоатацията на стоката - до 5 /пет/ работни дни от деня на подписване на констативен
протокол.
Когато се установи, че доставените материали не отговарят на описанието в
техническата спецификация на предмета на поръчката, Изпълнителят се задължава да замени
доставените консумативи с нови, отговарящи на изискванията за качество в еднодневен срок от
предявяването на рекламацията.
7.Начин на плащане
Условия и начин на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от получаване
на оригинални фактури и въз основа на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол
за извършената доставка.
8. Условия за изпълнение на договора.
8.1 Количества
Количеството артикули, което Изпълнителят трябва да достави за срока на изпълнение
на този договор не е обвързано посоченото прогнозно количество в обхвата на поръчката.
Конкретните количества се определят в зависимост от нуждите на възложителя и в рамките на
бюджетните му средства.
В срока на изпълнение на договора се допуска закупуване на тонер касети и други
консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, извън изрично посочените. В този
случай, фактурирането на продуктите се извършва по цената на дребно в търговския обект на
Изпълнителя, съобразно възникналата необходимост, в рамките на общата стойност на сключения
договор.
8.2 Цена
Оферираните единичните цени на предлаганите консумативи за печат остават
непроменени през целия период на изпълнение на договора.

9. Изисквания към участниците
Участникът следва да докаже, че предложените консумативи са оригинални, нови,
неупотребявани, нерециклирани и се оферират, продават и доставят с оригинална гаранция на
вносителя.

9.2 Към техническото предложение участниците следва да представят копие на
документ/и издаден от производителя на съвместимите тонер касети, относно капацитета/бр.
страници на съвместимите консумативи, в който се съдържа информация, съвместимите
консумативи са произведени и тествани при относимите стандарти и е посочен точния
капацитет/бр. страници.

Забележка: Поради предмета на настоящата обществена поръчка не е
възможно същият да се опише по реда на чл.48, ал.1 от ЗОП, предвид което, на основание
чл. 49, ал.2 от ЗОП към посочените продукти, се счита добавено "или еквивалентно/и".

