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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

     

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И РАЗПИСАНИЕ НА 

ДОСТАВКИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА. 

 

 І. Предмет на поръчката: „Периодична доставка на оригинални консумативи за 

разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – 

София” за 2015/2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 

 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката 

Lexmark;  

 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката 

Hewlett-Packard (HP); 

 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката 

Brother; 

 4.  Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката 

Canon; 

 5. Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки; 

 

 

  II. Пълно описание на поръчката:  

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

периоди до 30.09.2016г. Доставките се извършват до складовите помещения на съответните 

звена на Медицински университет-София до 15-то число на първия месец от съответното 

тримесечие през 2016г. Артикулите за първо тримесечие на 2016г. се доставят до съответните 

звена до 15 календарни дни от  сключване на договора. 

 1. Техническите спецификации общо по позиции са подробно описани  в Приложение 

№ 1а от документацията за участие 

 2.  Разписание на доставките  по звена  / Приложения от 1б до № 8б/ 

 

 

 

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

такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и произведени от производителя 

на съответната марка печатаща и копирна техника или от оторизирани от него лица. 
При използването консумативите се запазва гаранцията на техниката, предоставена от 

производителя. Тези обстоятелства се доказват с подписана от участника декларация (Образец 

№ 9) от документацията за участие. 

 

Консумативите следва да се доставят в оригинална опаковка с ненарушена 

цялост. 

  

 Всички предложени консумативи следва да бъдат за съответния максимален брой 

копия. 

 

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

мастило и други), освен в случай, че някой от консумативите е спрян от произвадство и 

това обстоятелство е доказано с документ от производителя или негов оторизиран 

представител. 

 

  


