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                   Приложение № 1 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Наименование на обществената поръчка: „Периодична доставка на оригинални и 

съвместими консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената на 

Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ 

Възложител: Медицински Университет/ МУ/- София - Ректорат 

Източник на финансиране: Медицински университет – София, съответно Ректорат и 

структурните му звена. 

 Процедурата има за цел сключване на договори с изпълнители на обособените позиции от 

обществена  поръчка с предмет: „Периодична доставка на оригинални и съвместими 

консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената на Медицински 

университет – София” за срок от две години по 6 обособени позиции, както следва:  

 Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с марката Lexmark“ 

 Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP)“   

 Обособена позиция № 3 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с марката Brother“ 

 Обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с марката Canon“ 

 Обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални  консумативи за копирни и 

печатащи устройства с различни марки“ 

 Обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими консумативи за копирни и 

печатащи устройства с различни марки“ 

 

  Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк 

безплатен достъп на следния електронен адрес: http://pk.mu-sofia.bg/ - Профил на купувача на 

Медицински университет-София към електронната преписка /досие/ на настоящата процедура 

(съответния идентификационен номер в АОП). 

 

 1. Предмет 

 Поръчката включва периодична доставка за срок от две години на оригинални и 

съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на 

Медицински университет – София. Доставките се извършват в срок до 10 календарни дни, 

считано от  датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо от Ректората или 

съответното звено-краен получател.  

 Поръчката е разделена на шест обособени позиции както следва: 

 Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с марката Lexmark“ – включва периодична доставка на оригинални 

консумативи за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark. Конкретните модели 

устройства, и вида на консумативите са подробно описани в Техническа спецификация – общо 

по позиции – Приложение № 1а от документацията за обществена поръчка. Прогнозно  

количество - 968 бр. 

 Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP)“  – включва периодична доставка на 

http://pk.mu-sofia.bg/
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оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марка Hewlett-Packard (HP). 

Конкретните модели устройства, и вида на консумативите са подробно описани в Техническа 

спецификация – общо по позиции – Приложение № 1а от документацията за обществена 

поръчка. Прогнозно  количество -  367 бр. 

 Обособена позиция № 3 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с марката Brother“ – включва периодична доставка на оригинални 

консумативи за копирни и печатащи устройства с марка Brother. Конкретните модели 

устройства, и вида на консумативите са подробно описани в Техническа спецификация – общо 

по позиции – Приложение № 1а от документацията за обществена поръчка. Прогнозно  

количество - 225 бр. 

 Обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с марката Canon“ – включва периодична доставка на оригинални 

консумативи за копирни и печатащи устройства с марка Canon. Конкретните модели 

устройства, и вида на консумативите са подробно описани в Техническа спецификация – общо 

по позиции – Приложение № 1а от документацията за обществена поръчка. Прогнозно  

количество - 101 бр. 

     Обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални консумативи за копирни и 

печатащи устройства с различни марки“ – включва периодична доставка на оригинални 

консумативи за копирни и печатащи устройства с различни. Конкретните модели устройства, и 

вида на консумативите са подробно описани в Техническа спецификация – общо по позиции – 

Приложение № 1а от документацията за обществена поръчка. Прогнозно  количество - 356 бр. 

 Обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими консумативи за копирни и 

печатащи устройства с различни марки“ - включва периодична доставка на съвместими 

консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки. Конкретните модели 

устройства, и вида на консумативите са подробно описани в Техническа спецификация – общо 

по позиции – Приложение № 1а от документацията за обществена поръчка. Прогнозно  

количество – 1924 бр. 

 

 

 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № №  1, 2, 3, 4   И  5. 

 В случай, че участникът е производител на предлаганите от него артикули, то следва да 

декларира това обстоятелство писмено.   

 За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи  към техническото 

предложение по съответната обособена позиция писмена декларация в свободен текст. 

  

 В случай, че участникът не е производител, то следва той да е оторизиран от производителя 

или негов официален представител да продава на територията на Република България 

оригинални консумативи, съответстващи на предмета на обособената позиция, за която 

участнък подава оферта.   

 За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи към техническото 

предложение по съответната обособена позиция документи за оторизация от фирми 

производители или техни официални представители, че е оторизиран да продава на 

територията на Република България оригинални консумативи, съответстващи на предмета 

на поръчката по обособени позиции  № 1, 2, 3, 4 и 5, съгласно посочените в Приложение № 1а 

от документацията марки и модели печатащи устройства. 

 

 За консумативите от обособени позиции от  № 1 до № 5 

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 на консумативите се запазва гаранцията на техниката, предоставена от 
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производителя. Тези обстоятелства се декларират в Техническото предложение (Обр.№ 2)  за 

съответната обособена позиция.  

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. 

 

  

  

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6. 

 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 обстоятелство се декларира в Техническото 

предложение (Обр.№ 2) от документацията по обособена позиция № 6.   

В случай, че за някой артикул от обособена позиция № 6 не се предлага съвместим 

консуматив се допуска участниците да оферират оригинален такъв. 

Консумативите следва да се доставят в оригинална опаковка с ненарушена цялост. 

Всички предложени консумативи следва да бъдат за съответния максимален брой 

копия. 

 

  

 Неразделна част от настоящото пълно описание на предмета на поръчката е Техническа 

спецификация общо по позиции – Приложение № 1а от документацията за обществена поръчка, 

където са посочени техническите характеристики на консумативите/артикулите.  

 Оферираните артикули следва да отговарят напълно на всички изисквания на Възложителя, 

посочени в настоящото Пълно описание предмета на поръчката и  Техническата спецификация 

– общо по позиции /Приложение №1а/ от документацията за обществена поръчка. Участник, 

предложил артикул, който не отговаря на някое от посочените изисквания за съответния 

артикул в обособената позиция ще бъде отстранен от участие за цялата обособена позиция.  

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото в рамките на срока на договора при отпаднала 

необходимост да не поръчва цялото прогнозно количество консумативи по отделните 

обособени позиции. 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да замени част от артикулите 

съгласно Техническа спецификация – общо по позиции - Приложение №1а, като замяната се 

осъществява само между артикулите в съответната обособена позиция, без да се надхвърля 

общата стойност на договора за тази обособена позиция и по предложените единични цени на 

артикулите. 

  

  Участниците следва да подготвят офертата си задължително съгласно посоченото в 

обявлението за обществена поръчка, настоящото Пълно описание на предмета на 

поръчката и Техническа спецификация общо по позиции - Приложение №1а за 

съответната обособена позиция, за която участва.   

 В случай, че участник представи предложение за изпълнение на обособена позиция, 

което не съответства на изискванията, посочени в настоящото Пълно описание на 

предмета на поръчката - Приложение № 1 или в Техническа спецификация общо по 

позиции – Приложение № 1а за съответната обособена позиция, той ще бъде отстранен от 

участие в процедурата за тази  обособена позиция. 
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2. Срок на валидност на офертата - 8 /осем/месеца, считано от крайната дата за 

получаване на оферти. 

 3. Срок за изпълнение на поръчката: Доставките се извършват до звената-крайни 

получатели съгласно Приложения от № 1б до № 10б в срок до 10 календарни дни, считано от 

датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо от съответното звено-краен 

получател, в рамките на срока на договора (24 месеца от сключването му). 

 До 10-то число на първия месец от съответното тримесечие контактните лица от Ректората, 

респективно звената – крайни получатели изготвят и изпращат на Изпълнителя възлагателни 

писма с посочени вид и количества консумативи.   

По изключение при възникнала нужда от спешна доставка на консумативи, предмет на 

настоящата процедура извън посочения график Изпълнителят извършва доставката в рамките 

на до 2 работни дни от получаване на искането за доставка от Възложителя.   

 4. Място за изпълнение на поръчката: Доставките се извършват до звената-крайни 

получатели с транспорт на Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя на следните адреси: 

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

контактно лице – Радостина Михайлова, тел. 02 9152 101; 

 

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

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

 

3б. За Факултет по дентална медицина /ФДМ/ – гр.София, ул.„Г.Софийски” № 1, 

контактно лице – Симеон Симеонов, тел. – 02 952 59 94, мобилен 0882 886 167; 

 

4б. За Фармацевтичен Факултет /ФФ/ – гр.София, ул. „Дунав”  № 2, контактно лице – 

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

 

5б. За Факултет по Обществено Здраве /ФОЗ/ – гр.София, ул.„Бяло море” № 8 – 

контактно лице- Стефан Великов, мобилен 0885 91 80 71 

 

6б. За Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“ - гр.София, ул.„Й.Филаретова” № 

3, контактно лице – Владимир Гюзелев, тел. 02 9154 651; 

 

7б. За Център по Езиково Обучение Физическо Възпитание и Спорт/ ЦЕОФВС/ – 

гр.София, ул.„Г.Софийски” № 1- контактно лице – Росица Василева, тел. 02/ 952 36 65; 

 

8б. За Централна Медицинска Библиотека /ЦМБ/ –- гр.София,  ул. „Г.Софийски” № 1, 

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

 

 9б. За Развойна Техническа База /РТБ/ – гр.София, ул. „Г.Софийски” № 1, контактно 

лице - Иванка Рачева, тел. 02 952 30 15, мобилен 0888 44 33 46. 

 

10б. Комплекс за образование Медицински университет-София, филиал „проф. 

Иван Митев“- гр. Враца, жк. "Източна промишлена зона", бул. "2-ри юни" № 179, контактно 

лице – Соня Христова , тел. 092 652908; мобилен: 0878 65 03 90; 

 

5. Прогнозна стойност  

 Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 414 450,00 лева без 

ДДС,  разпределена по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1  -    198 500,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 2  -      51 000,00  лв. без ДДС 

Обособена позиция № 3  -           36 200,00  лв. без ДДС 
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Обособена позиция № 4  -      12 400,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 5  -      63 200,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 6  -             53 150,00 лв. без ДДС 

  

 

6. 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 и 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, модел печатащо устройство, за което е 

предназначен, производител на консуматива и партиден/продуктов номер.  

 Единичната цена на всеки артикул следва да включва стойността на артикула, както и  

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

 Договорените артикули се доставят по всички звена до складове или помещения посочени 

от съответните контактни лица. 

  

7. Подизпълнители: 

Участниците посочват в офертата си подизпълнителите (ако предвиждат такива) и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 

трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

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. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по чл. 66, ал.2 от ЗОП. 

 

8. Правно основание и мотиви за избрания вид процедура: 

 Настоящата процедура се възлага на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 73, 

ал.1  от ЗОП. 

 Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл.70, 

ал.2, т.1 от ЗОП.  

9. Условия за отваряне на офертите 

 Офертите на участниците ще бъдат отворени в деня и часа определени в обявлението за 

обществената поръчка, в Ректората на Медицински университет – София, гр. София, 

бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), етаж 12, зала № 6 от комисия, назначена 

от Възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово 

осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите,  участниците се 

уведомяват, чрез профила на купувача съгласно чл.53 от ППЗОП. 


