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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПОРЪЧКАТА 

 

 Всеки от участниците в обществената поръчка следва да изготви предложението си за 

участие при следните условия: 

 

1. Сертификати  за качество  по обособени позиции  както следва: 

 

За І-ва обособена позиция „Канцеларски материали”: 

 Валиден сертификат за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент, 

издаден на участника, с обхват относим към предмета на поръчката по обособена позиция            

№ 1 или еквивалентни мерки за доказване на качеството. (Заверено от участника копие) 

 

За ІІ-ра обособена позиция „Копирна хартия” 

 Валиден сертификат за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент, 

издаден на участника, с обхват относим към предмета на поръчката по обособена позиция            

№ 2 или еквивалентни мерки за доказване на качеството. (Заверено от участника копие) 

 Валиден сертификат за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент, 

издаден на производителя на всички артикули от обособена позиция № 2 , с обхват относим 

към предмета на поръчката по обособена позиция № 2 или еквивалентни мерки за доказване 

на качеството. (Заверени от участника копия) 

  

 

За ІІІ-та обособена позиция „Съвместими консумативи за разпечатваща техника” 

 Валиден сертификат за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент, 

издаден на участника, с обхват относим към  предмета на поръчката по обособена позиция  

№ 3 или еквивалентни мерки за доказване на качеството. (Заверено от участника копие) 

 Валиден сертификат за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент, 

издаден на производителя/производителите  на всички артикули от обособена позиция № 3, с 

обхват относим към предмета на поръчката по обособена позиция № 3 или еквивалентни 

мерки за доказване на качеството. (Заверени от участника копия.) 

  

За ІV-та обособена позиция „Оригинални консумативи за разпечатваща техника” 

Валиден сертификат за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент, 

издаден на участника, с обхват относим към предмета на поръчката по обособена позиция   

№ 4 или еквивалентни мерки за доказване на качеството. (Заверено от участника копие) 

 Валиден сертификат за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент, 

издаден на производителите на всички артикули от обособена позиция № 4, с обхват 

относим към предмета на поръчката по обособена позиция № 4 или еквивалентни мерки за 

доказване на качеството. (Заверени от участника копия.) 

 

  

2.Оторизационни писма: 

    

За ІІІ-та обособена позиция „Съвместими консумативи за разпечатваща техника” 

 Участникът следва да представи документи за оторизация от фирми производители 

или техни официални представители да продава на територията на Република България 

съвместими консумативи, съответстващи на предмета на поръчката по обособена позиция         
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№ 3, съгласно посочените в Приложение № 1а от документацията марки и модели печатащи 

устройства.  

 

За ІV-та обособена позиция „Оригинални консумативи за разпечатваща техника” 

 Участникът следва да представи документи за оторизация от фирми производители 

или техни официални представители да продава на територията на Република България 

оригинални консумативи, съответстващи на предмета на поръчката по обособена позиция   

№ 4, съгласно посочените в Приложение № 1а от документацията марки и модели печатащи 

устройства. Представят се заверени копия. 

 

В горния десен ъгъл на всеки сертификат и оторизация задължително да е отбелязано 

за коя обособена позиция и номер на конкретния артикул в нея се отнасят. 

 

3. Бялата копирна хартия /формат А4/ трябва да е с маса 80 г/кв.м., произведена от   

100 % целулоза, с висока белота и непрозрачност, подходяща за двустранно копиране, за 

високоскоростни копирни машини, лазерни и мастиленоструйни принтери. Параметрите  на 

копирната хартия да отговарят min. на клас В и да върви безпроблемно на принтери и 

копирни машини. 

Участниците по обособена позиция № 2 „Копирна хартия“ да представят образец – 

мостра за артикул с код 01115-001 – хартия, копирна, А4, 80 гр., 500л., бяла. 

Мострата (1 опаковка)  да бъде поставена в плик с надпис: „Към плик № 1 

„Документи за подбор”  и името на участника. 

Мострите се разглеждат за съответствие на II – ри етап заедно с техническото предложение 

на участника, предназначени са за изпробване и не подлежат на връщане. 

 

4. Под "съвместими консумативи" следва да се разбират касети с тонер, мастилници, 

ленти за матрични принтери и други подобни (които са директен консуматив за печат), които 

са нови, неупотребявани и нерециклирани, което се доказва с подписана от участника 

декларация  ( Образец №  9а ) от документацията. 

 

5. Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило и други) се 

разбират такива, които са нови, неупотребявани и са произведени от производителя на 

съответната марка печатаща и копирна техника или от оторизирани от него лица, 

което се доказва с подписана от участника декларация  ( Образец №  9б ) от документацията 

и при използването, на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от 

производителя. 

Не се допуска предлагането на съвместими консумативи (касети с тонер, касети с 

мастило и други) за тази обособена позиция. 

 

6. За артикул с код 01016-004  плик - голям кафяв, армирано двойно дъно,  В4-

ламиниран, за които в описанието на артикулите в таблица Приложение 1а и съответно в 

таблиците с потребностите по звена е посочено, че е „по образец” – образците са на 

разположение на участниците на етаж 10, стая 21 в Ректората на Медицински университет – 

София. Предложения артикул трябва задължително да отговаря на съответния образец. 

 

7.  Артикулите от всичките  десет обособени позиции да отговарят на изискванията на 

спецификациите, посочени в Приложение № 1а „Технически спецификации общо по 

позиции”. 
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Забележка: 

Таблицата за съответствие по артикули /образец 2 а/ да бъде попълнена по следния начин: 

За артикулите от обособени позиции № 1 и 2 в графа „описание на предлагания 

артикул“ се попълва максимално точно описанието на предлагания артилул, така че да е 

видно съответствието му с изискванията на Възложителя. В графа  „марка“ се посочва 

търговската  марка на съответните артикули, а в графа „ производител“ – името на фирмата 

производител.  

За артикулите по обособена позиция № 3 и № 4  в графа „марка на консуматива“ се 

посочва марката на предлагания консуматив, в графа „производител на консуматива“ се 

посочва името на производителя на консуматива, а  в графа „коментар”  се посочват  min. 

брой копия. 

           За артикулите от обособени позиции № 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в графа „описание на 

предлагания артикул“ се попълва максимално точно описанието на предлагания артилул, така 

че да е видно съответствието му с изискванията на Възложителя. 

  

8. Срок за изпълнение на доставките.   

 Доставките ще се извършват периодично, съгласно разбивка по отделни звена и 

периоди до 31.03.2016 г. /Приложения от 1б до 10б/. Доставките се извършват до складовите 

помещения на съответните звена на Медицински университет-София до 15-то число на 

първия месец от съответното тримесечие през 2015/2016г. Артикулите за третото тримесечие 

на 2015г. се доставят до съответните звена до 15 календарни дни от  сключване на договора. 

           

 9. Място за изпълнение на поръчката и контактни лица по звена: 

1б. За Ректората – бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), контактно лице – 

Радостина Михайлова, тел. 02 91 52 101; 

2б. За Медицински Факултет /МФ/ –  в сградата на ПУЦ на ул.”Здраве” № 2, контактно 

лице -  Мирослава Новкова, тел. 02 9172 512, мобилен 0884 064317; 

3б. За Фармацевтичен Факултет /ФФ/ – ул. „Дунав”  № 2, контактно лице – Петранка 

Михайлова, тел. 02 923 66 08 , мобилен 0882 643 218. 

 

4б. За Факултет по дентална медицина /ФДМ/ – ул.”Г.Софийски” № 1, контактно лице – 

Ясен Такев, тел. – 02 952 59 94, мобилен 0882 886 167; 

 

5б. За Факултет по Обществено Здраве /ФОЗ/ – ул.”Бяло море” № 8 – контактно лице – 

Станиела Петрова –  тел. 02 9432 304 

 

6б. За Център по Езиково Обучение Физическо Възпитание и Спорт/ ЦЕОФВС/ – 

ул.”Г.Софийски” № 1- контактно лице – Антоанета Попова, тел. 02 92 30 279 и 02 92 30 860; 

 

7б. За Медицински Колеж - София - ул.„Й.Филаретова” № 3, контактно лице – Владимир 

Гюзелев, тел. 02 91 54 651; 

 

8б. За Централна Медицинска Библиотека /ЦМБ/ – ул.”Г.Софийски” № 1, контактно лице 

– Симона Меламед , тел. 02 952 59 20,  мобилен 0887 520 790; 

 

9б. За Развойна Техническа База /РТБ/ – ул.”Г.Софийски” № 1, контактно лице - Иванка 

Рачева, тел. 02 952 04 78, мобилен 0888 44 33 46. 
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10б. За Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите 

(СОССБОС)  – Студентски град, бл.40Б, ет.1, стая 105, контактно лице – Катя Божилова, 

тел. 02 862 30 82; 

 

 

10. Условия за плащане: 

 Плащането се извършва в български лева от звеното краен получател по банков път, 

съгласно офертната цена по сметката на Изпълнителя  не по-късно от 20 календарни дни 

след доставката на артикулите за съответното тримесечие и след представяне от 

Изпълнителя на: 

- доставна фактура - оригинал на името и с данни на съответното звено краен 

получател  

- двустранно подписан приемателно - предавателен протокол, в който за всеки 

артикул задължително са посочени вид, количество, марка и производител по обособени 

позици № 1 и  № 2 и модел печатащо устройство, марка на консуматива  и производител 

на консуматива по обособени позиции № 3 и № 4. В случай, че протокола не съдържа 

посочените характеристики на доставените артикули, доставките няма да бъдат заплащани 

до отстраняване на пропуските в приемо-предавателния протокол. За доставките по 

обособени позиции № 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в приемателно-предавателния протокол да са посочени 

вид и количество на доставените артикули. 

  

12. Единичните цени на артикулите следва да включват стойността на артикулите с 

включени всички мита, такси и транспорт до крайния получател /съответното звено/  

съгласно разписанието. 

 

 11. Договорените артикули се доставят по всички звена до складове или помещения 

посочени от съответните контактни лица. 

 

 12. При отпаднала необходимост от определени артикули, Възложителя си запазва 

правото да не ги поръчва, като уведомява писмено Изпълнителя от кои артикули се отказва. 

 

 13. При възникнала необходимост от доставка на допълнителни количества, извън 

договорените, от някой от артикулите в периода на действие на договора, Възложителят си 

запазва правото да ги поръчва по цените от класираната оферта на Изпълнителя, в рамките 

на общата стойност на договора. 

 

  

При противоречие между заложените изисквания на Възложителя в 

Документацията и Обявлението, за меродавни се считат тези, заложени в Обявлението. 

 

Всякакъв вид кореспонденция между  участниците и Възложителя ще се зачита 

само, ако същата е подадена на посочените в обявлението електронни адреси, факсове 

или в деловодството и в отдел”ОП” на Ректората на Медицински университет - София. 

 


