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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00267
Поделение: Община Пловдив
Изходящ номер: 15ПП18 от дата 09/04/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Пловдив
Адрес
пл.Стефан Стамболов №1
Град
Пощенски код
Пловдив
4000

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Дирекция Обществени поръчки
032 656752
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция Обществени поръчки
E-mail
Факс
zop.pd@abv.bg
032 656752
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://op.plovdiv.bg/?
q=page&idd=index&porachkaid=20150406PWtB1286927

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Презареждане и рециклиране на тонер касети и мастилници за
нуждите на Община Пловдив и структурните й звена
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
30192400
Осн. предмет
Доп. предмети
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Доп. код (когато е приложимо)

30125100
30192112
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Дейностите, предмет на поръчката включват предоставянето на
услуги по презареждане и рециклиране на различни видове тонер
касети и мастилници по предварителни заявки на възложителя.
Подробно описание на видовете тонер касети и мастилници, с
посочени марка, модел и съвместими устройства е представено в
образеца на ценово предложение – Приложение №5.
Прогнозната стойност на поръчката представлява максимално
допустимата стойност на договора, който следва да бъде сключен в
резултат от обществената поръчка и е определена в размер на
54166,67 лв. без вкл. ДДС, съответно 65000,00 лв. с вкл. ДДС.
Източник на финансиране на настоящата поръчка е Община Пловдив
като плащанията ще се извършват от бюджета на Община Пловдив и
на съответните структурни звена, ползватели на договора.
Прогнозна стойност
(в цифри): 54166.67 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът, избран за изпълнител, трябва да разполага с
необходимия човешки ресурс и техническо оборудване, с които да
осигури качествено предоставяне на услугите, предмет на
поръчката, включително и сервизна база, в която ще се извършват
услугите по зареждане и рециклиране. 2. При предоставяне на
услугите по презареждане и рециклиране следва да бъдат влагани
качествени материали и резервни части, отговарящи на
техническите предписания и изисквания на производителите на
съответните марки и модели тонер касети и мастилници, като
изпълнителя следва да гарантира за качеството на услугите,
предмет на поръчката, за срок не по-кратък от 30 календарни дни.
3. Възложителят следва да има възможност да подава писмени
заявки за зареждане и/или рециклиране, всеки работен ден между
08:00 – 17:30 часа, на елекронен адрес и/или факс номер,
предоставени от изпълнителя. Датата и часът на изпращане на
заявка, изпратена в писмен вид на електронния адрес или факс
номера на изпълнителя, в определения времеви интервал, ще се
счита за момента от който започва да тече срокът за приемане на
същата. 4. В срок до 24 (двадесет и четири) астрономически часа,
считано от момента на подаване на заявка, изпълнителят трябва да
организира приемането й като изпрати свои представители на
указания в заявката адрес, които да приемат и транспортират
заявените за зареждане и/или рециклиране тонер касети/мастилници
до сервизната база, в която ще се извършват услугите по
презареждане и рециклиране. 5. В срок до 5 (пет) работни дни,
считано от датата на приемане на заявка, изпълнителят ще трябва
да организира изпълнението й като извърши всички необходими
услуги по презареждане и/или рециклиране и достави обслужените
тонер касети/мастилници до указания в заявката адрес. 6.
Всички разходи свързани с приемането и изпълнението на заявките
на възложителя ще бъдат за сметка на изпълнителя и следва да
бъдат предвидени от участницити при формиране на предлаганите от
тях цени за извършване на услугите, предмет на поръчката. 7. В
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срок до 30 (тридесет) календарни дни, след влизане в сила на
договора за възлагане на обществената поръчка, изпълнителят ще
трябва да изготви регистър, в който ще отразява всички дейности
по изпълнението на услугите, предмет на поръчката. Изискванията
за изпълнение на поръчка са подробно разписани в техническите
спецификации на възложителя - Приложение №1. Всички останали
условия, при които ще се реализира предметът на поръчката,
правата и задълженията на страните, са подробно разписани в
проекта на договор – Приложение №2. 8. Изисквания за формиране и
представяне на ценовото предложение на участника: Участника
следва да предложи цени за презареждане и рециклиране в
зависимост от приложимите случаи. Когато съответна тонер касета
или мастилница подлежи само на презареждане или само на
рециклиране, се предлага цена само за едната услуга, а в полето,
предназначено за офериране не цена за другата услуга се посочва
„не е приложимо”. В случай, че участник не предложи цена за
презареждане и/или рециклиране на даден модел тонер касета или
мастилница, а се установи, че същата подлежи на съответната
услуга, участника ще бъде отстранен от участие. По аналогичен
път – ако участник предложи цена за презареждане и/или
рециклиране на даден модел тонер касета или мастилница, а се
установи, че същата не подлежи на съответната услуга, участника
ще бъде отстранен от участие.
9.Договорът, сключен в резултат от настоящата поръчка, ще бъде
за срок от 1 (една) година, считано от датата на влизането му в
сила или до изчерпване на стойността му, което от двете събития
настъпи по-рано. Преди сключване на договора участника избран за
изпълнител следва да представи: Документите, посочени в чл.
101е, ал. 2 от ЗОП; Гаранция за изпълнение в размер на 5% от
общата стойност на договора без ДДС.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
За изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът получил най
-висока комплексна оценка (КО). Максималният брой точки, който
може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната
му оценка е 100 точки и се определя от следните показатели със
сответната им тежест в КО:
Гаранционен срок (Г) - с отн. тежест в КО - 30%
Цена (Ц) - с отн. тежест в КО - 70 %
Методиката за оценка на офертите е подробно разписана в
Приложение №1а към настоящата покана.
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/04/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:15

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
За участие в настоящата обществена поръчка всеки участник следва
да представи оферта със следното съдържание:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и
подпечатан от представляващия участника;
2."Представяне на оферта" – по образец Приложение №3 (оригинал);
3. „Техническо предложение”, изготвено в пълно съответствие с
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образеца от документацията за участие - Приложение №4;
4. „Ценово предложение”, изготвено в пълно съответствие с
образеца от документацията за участие - Приложение №5;
Всички документи в офертата се представят на български език и се
подписват от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като във втория случай се прилага и
съответното пълномощно (с изключение на изискуемите документи,
които обективират лично изявление на конкретно/и лице/а представляващо/и участника и не могат да се подпишат и
представят от пълномощник).
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, в
деловодството на Община Пловдив, на следния адрес: ОБЩИНА
ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1. На плика
следва да се изпише предмета на поръчката и номера на публичната
покана в АОП, както и данни за подателя.
Отварянето на офертите ще се проведе публично по реда на чл. 68,
ал. 3 от ЗОП, на 23.04.2015г. от 10:00 часа в административната
сграда на Общна Пловдив, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН
СТАМБОЛОВ” №1, ет. 3, зала № 36.
Неразделна част от настоящата покана представляват:
Приложение №1 - Технически спецификации;
Приложение №1а - Методика за оценка на офертите;
Приложение №2 - Проект на договор;
Приложение №3 - Представяне на оферта (образец);
Приложение №4 - Техническо предложение (образец);
Приложение №5 - Ценово предложение (образец);
Пълен достъп до публичната покана и приложенията към нея е
предоставен безвъзмездно, в профила на купувача на Община
Пловдив, на интернет адреса, посочен в Раздел І.1) от настоящата
покана.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/04/2015 дд/мм/гггг
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Презареждане и рециклиране на тонер касети и мастилници за нуждите на Община
Пловдив и структурните й звена”
1. Описание на дейностите, предмет на поръчката:
Дейностите, предмет на поръчката включват предоставянето на услуги по
презареждане и рециклиране на различни видове тонер касети и мастилници по
предварителни заявки на възложителя.
1.1. Услугите по презареждане включват:

› диагностика с тестваща машина (тест за оценка на състоянието на тонер
касетата/мастилницата);
› разглобяване и почистване на основните компоненти, премахване на остатъчен тонер,
подмяна на контролни чипове (в приложимите случаи);
› зареждане с нов тонер/мастило и тестване (чрез отпечатване на тестови страници от
технически изправни устройства);
› маркиране (поставяне на стикер/бар код, съдържащ информация за номера, под който
торен касетата/мастилницата е заведена в регистъра на изпълнителя, дата и породен
номер на зареждане/рециклиране);
› поставяне на гаранционен стикер;
› поставяне и запечатване на тонер касетата/мастилницата в плътен, непрозрачен чист
плик, осигуряващ правилното й съхранение. Към опакованата тонер касета/мастилница се
прикрепя отпечатана тестова страница, върху която се обозначава вида на тонер
касетата/мастилницата и номерът, под който е заведена в регистъра на изпълнителя,
вида на извършената услуга (презареждане/рециклиране), грамаж на тонер
касетата/мастилницата; дати на подаване и приемане на заявката, дата на изпълнение
(доставяне на тонер касетата/мастилницата на адреса, посочен в заявката);
1.2. Услугите по рециклиране се извършват при необходимост и само в
приложимите случаи в зависимост от вида тонер касета/мастилница, и включват:

› дейностите по презареждане, описани в т. 1.1;
› подмяна на износени резервни части (барабан, почистващи ножове и др. в зависимост от

конкретния случай) необходими за привеждане на тонер касетата/мастилницата в пълно
функционално работоспособно състояние.

1.3. На база резултатите от извършената диагностика на всяка тонер касета/мастилница
ще се извършва презареждане или рециклиране в зависимост от възникналата необходимост.
1.4. Подробно описание на видовете тонер касетити и мастилници, с посочени марка,
модел и съвместими устройства е представено в образеца на ценово предложение –
Приложение №5.
2.Изисквания за изпълнение на поръчката:
2.1. Участникът, избран за изпълнител, трябва да разполага с необходимия човешки
ресурс и техническо оборудване, с които да осигури качествено предоставяне на услугите,
предмет на поръчката, включително и сервизна база, в която ще се извършват услугите по
зареждане и рециклиране.
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2.2. При предоставяне на услугите по презареждане и рециклиране следва да бъдат
влагани качествени материали и резервни части, отговарящи на техническите предписания и
изисквания на производителите на съответните марки и модели тонер касети и мастилници,
като изпълнителя следва да гарантира за качеството на услугите, предмет на поръчката, за
срок не по-кратък от 30 календарни дни.
2.3. Възложителят следва да има възможност да подава писмени заявки за зареждане
и/или рециклиране, всеки работен ден между 08:00 – 17:30 часа, на елекронен адрес и/или
факс номер, предоставени от изпълнителя. Датата и часът на изпращане на заявка, изпратена
в писмен вид на електронния адрес или факс номера на изпълнителя, в определения времеви
интервал, ще се счита за момента от който започва да тече срокът за приемане на същата.
2.4. В срок до 24 (двадесет и четири) астрономически часа, считано от момента на
подаване на заявка, изпълнителят трябва да организира приемането й като изпрати свои
представители на указания в заявката адрес, които да приемат и транспортират заявените за
зареждане и/или рециклиране тонер касети/мастилници до сервизната база, в която ще се
извършват услугите по презареждане и рециклиране.
2.5. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на приемане на заявка,
изпълнителят ще трябва да организира изпълнението й като извърши всички необходими
услуги по презареждане и/или рециклиране и достави обслужените тонер касети/мастилници
до указания в заявката адрес.
2.6. Всички разходи свързани с приемането и изпълнението на заявките на възложителя
ще бъдат за сметка на изпълнителя и следва да бъдат предвидени от участницити при
формиране на предлаганите от тях цени за извършване на услугите, предмет на поръчката.
2.7. В срок до 30 (тридесет) календарни дни, след влизане в сила на договора за
възлагане на обществената поръчка, изпълнителят ще трябва да изготви регистър, в който ще
отразява всички дейности по изпълнението на услугите, предмет на поръчката. Регистърът
ще следва да се поддържа за целия срок на действие на договора и да съдържа най-малко
следната информация по отношение на всяка тонер касета и мастилница:

› Номер, под който се въвежда тонер касетата/мастилницата в регистъра;
› Наименование на тонер касетата/мастилницата, дадено от производителя и сериен

номер;
› Дати, на всяко приемане по заявка на възложителя;
› Резултати от всяка извършена диагностика за оценка на състоянието, включително
необходимата подмяна на части (в приложимите случаи);
› Дати на всяко извършено презареждане/рециклиране;
› Описание на подменените части (в приложимите случаи);
› Резултати от тестването, след извършеното презареждане/рециклиране;
Ежемесечно до 15-то число на текущия месец, изпълнителят ще предоставя в писмен
вид на възложителя подробна справка от регистъра, за извършените в предходния месец,
дейности по изпълнението на услугите по презареждане и рециклиране.
2.8. Всички останали условия, при които ще се реализира предметът на поръчката,
правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор –
Приложение №2.
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Презареждане и рециклиране на тонер касети и мастилници за нуждите на Община
Пловдив и структурните й звена”
1. Критерият за оценка на офертите в процедурата е „икономически най-изгодна
оферта”. Обстоятелството „икономически най-изгодна оферта” се установява от методика
за определяне на комплексна оценка на всяка оферта, показателите и тежестта им.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо
място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.
Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на
комплексната му оценка е 100 точки.
2. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):
Показател

№
1.

Гаранционен срок (Г)

2.

Цена (Ц)

Максимално възможен
брой точки
100

Относителна тежест в
КО
30 %

100

70 %

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:

КО = Г х 30% + Ц х 70%
2.1. Показател „Гаранционен срок” (Г):
Оценява се средният предложен гаранционен срок за услугите по презареждане и
рециклиране, представляващ средноаритметичната стойност от сбора на предложените
гаранционни срокове за презареждане и рециклиране. Точките по показателя се изчисляват
по следната формула:
Г = (Гn / Гmax )*100

Където:
Гn – средният предложен гаранционен срок от участника, чиято оферта се оценява;
Гmax – най-дългият предложен среден гаранционен срок;
2.2. Показател „Цена” (Ц):
Оценяват се средните предложени цени за презареждане и рециклиране на тонер
касети/мастилници от всяка отделна марка. Този показател съдържа 12 подпоказателя, както
следва:

1

Цена за марка „Brother” (Ц1)

Максимално възможен
брой точки
100

2

Цена за марка „Canon” (Ц2)

100

25 %

3

Цена за марка „HP” (Ц3)

100

27 %

4

Цена за марка „Konica Minolta” (Ц4)

100

5%

5

Цена за марка „Kyocera” (Ц5)

100

2,5 %

6

Цена за марка „Lexmark” (Ц6)

100

9%

7

Цена за марка „Oki Page” (Ц7)

100

0,5 %

8

Цена за марка „Panasonic” (Ц8)

100

0,5 %

№

Подпоказател

Относителна тежест в
Ц
7%
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9

Цена за марка „Philips” (Ц9)

100

0,5 %

10

Цена за марка „Samsung” (Ц10)

100

18 %

11

Цена за марка „Toshiba” (Ц11)

100

1%

12

Цена за марка „Xerox” (Ц12)

100

4%

Точките по показателя се изчисляват по следната формула:
Ц = Ц1*7% + Ц2*25% + Ц3*27% + Ц4*5% + Ц5*2,5% + Ц6*9% + Ц7*0,5% + Ц8*0,5% + Ц9*0,5% + Ц10*18% + Ц11*1% + Ц12*4%

2.2.1. Подпоказател „Цена за марка „Brother” (Ц1):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц1 = (Ц1min / Ц1n )*100
Където:
Ц1min – най-ниската предложена средна цена;
Ц1n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.2. Подпоказател „Цена за марка „Canon” (Ц2):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц2 = (Ц2min / Ц2n )*100
Където:
Ц2min – най-ниската предложена средна цена;
Ц2n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.3. Подпоказател „Цена за марка „HP” (Ц3):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц3 = (Ц3min / Ц3n )*100
Където:
Ц3min – най-ниската предложена средна цена;
Ц3n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.4. Подпоказател „Цена за марка „Konica Minolta” (Ц4):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц4 = (Ц4min / Ц4n )*100
Където:
Ц4min – най-ниската предложена средна цена;
Ц4n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.5. Подпоказател „Цена за марка „Kyocera” (Ц5):
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Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц5 = (Ц5min / Ц5n )*100
Където:
Ц5min – най-ниската предложена средна цена;
Ц5n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.6. Подпоказател „Цена за марка „Lexmark” (Ц6):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц6 = (Ц6min / Ц6n )*100
Където:
Ц6min – най-ниската предложена средна цена;
Ц6n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.7. Подпоказател „Цена за марка „Oki Page” (Ц7):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц7 = (Ц7min / Ц7n )*100

Където:
Ц7min – най-ниската предложена средна цена;
Ц7n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.8. Подпоказател „Цена за марка „Panasonic” (Ц8):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц8 = (Ц8min / Ц8n )*100
Където:
Ц8min – най-ниската предложена средна цена;
Ц8n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.9. Подпоказател „Цена за марка „Philips” (Ц9):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц9 = (Ц9min / Ц9n )*100

Където:
Ц9min – най-ниската предложена средна цена;
Ц9n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.10. Подпоказател „Цена за марка „Samsung” (Ц10):
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Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц10 = (Ц10min / Ц10n )*100
Където:
Ц10min – най-ниската предложена средна цена;
Ц10n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.11. Подпоказател „Цена за марка „Toshiba” (Ц11):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц11 = (Ц11min / Ц11n )*100
Където:
Ц11min – най-ниската предложена средна цена;
Ц11n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.12. Подпоказател „Цена за марка „Xerox” (Ц12):
Оценява се средната цена за презареждане и рециклиране на тонер касети/мастилници
от посочената марка, представляваща средно аритметичната стойност от предложените
единични цени за презареждане и рециклиране на различните модели тонер
касети/мастилници. Изчислява се по формулата:
Ц12 = (Ц12min / Ц12n )*100

Където:
Ц12min – най-ниската предложена средна цена;
Ц12n – средна цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
*** Получените стойности от всяко изчисление по формулите за определяне на точките
за всеки показател, подпоказател и за комплексната оценка ще бъдат закръгляни до
втория знак след десетичната запетая. При равна комплексна оценка на две или повече
оферти се прилага чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
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Проект!
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
с предмет:
„Презареждане и рециклиране на тонер касети и мастилници за нуждите на Община
Пловдив и структурните й звена”
№ 15ДГ
Днес

/

2015г.

2015г., между:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов”
№1, ЕИК:000471504, представлявана от ……………….. – Кмет и ……………….. – Директор
дирекция „Счетоводство”, наричана по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от
една страна,
и от друга страна 2. …………………., със седалище и адрес на управление …………………………….,
представлявана
от
………………….,
в
качеството
си
на
………………………………………………………………………..….….., наричан по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл. 14, ал. 4, т. 2, във връзка с чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), и в изпълнение на Заповед №
. на кмета на община Пловдив, се
сключи настоящият договор като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
срещу възнаграждение услуги по презареждане и рециклиране на тонер касети и
мастилници, съгласно клаузите и приложенията, които представляват неразделна част от
настоящия договор, както и в съответствие с приложимите действащи нормативни
изисквания.
(2) Услугите по презареждане включват: диагностика с тестваща машина (тест за
оценка на състоянието на тонер касетата/мастилницата), разглобяване и почистване на
основните компоненти, премахване на остатъчен тонер, подмяна на контролни чипове (в
приложимите случаи), зареждане с нов тонер/мастило и тестване (чрез отпечатване на
тестови страници от технически изправни устройства), маркиране (поставяне на
стикер/бар
код,
съдържащ
информация
за
номера,
под
който
тонер
касетата/мастилницата е заведена в регистъра на изпълнителя, дата и породен номер на
зареждане/рециклиране), поставяне на гаранционен стикер, поставяне и запечатване на
тонер касетата/мастилницата в плътен, непрозрачен чист плик, осигуряващ правилното й
съхранение. Към опакованата тонер касета/мастилница се прикрепя отпечатана тестова
страница, върху която се обозначава вида на тонер касетата/мастилницата и номерът, под
който е заведена в регистъра на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вида на извършената услуга
(презареждане/рециклиране), грамаж на тонер касетата/мастилницата; дати на подаване и
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приемане на заявката, дата на изпълнение (доставяне на тонер касетата/мастилницата на
адреса, посочен в заявката);
(3) Услугите по рециклиране включват: дейностите по презареждане, описани в ал.
2, плюс подмяна на износени резервни части (барабан, почистващи ножове и др. в
зависимост от конкретния случай) необходими за привеждане на тонер
касетата/мастилницата в пълно функционално работоспособно състояние. Услугите по
рециклиране се извършват при необходимост и само в приложимите случаи в зависимост от
вида тонер касета/мастилница.
Чл.2(1) Услугите по презареждане и рециклиране се извършват след писмена заявка,
(вкл. отправена по факс или по ел. поща) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържаща най-малко следната информация:

› Посочване на вида и количеството тонер касети/мастилници, които се предават за
зареждане/рециклиране;

› Точен адрес, от който следва да бъдат предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в последствие
върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

› Име и длъжност на лицето, подател на заявката;
(2) След подаване на заявка от страна на ВЪЗЛОЖТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предприема в срок необходимите действия за приемане на тонер касетите/мастилниците от
адреса, посочен в заявката, извършва услугите по презареждане и/или рециклиране в
осигурената от него сервизна база, след което ги предава обратно на посочения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес. Всички разходи по приемането и изпълнението на заявките на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) На база резултатите от извършената диагностика на всяка тонер касета/мастилница
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва презареждане или рециклиране в зависимост от възникналата
необходимост.
(4) Ако в резултат от извършена диагностика се установи, повтарящ се дефект или друг
неотстраним проблем, характерен за дадена тонер касета/мастилница, който не е възникнал
поради некачествено извършване на услугите, предмет на договора, и в следствие на което
тонер касетата/мастилницата е негодна за употреба, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща негодната
тонер касета/мастилница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя и подписва констативен
протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение за презареждане или
рециклиране на съответната тонер касета/мастилница, а извършената диагностика е за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.3(1) Изпълнението на услугите, включени в предмета на договора се осъществява
при спазване на следните срокове:
1. Срок за приемане на заявка - в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от
момента на подаване на заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да предприеме
необходимите действия за приемане на тонер касетите/мастилниците от адреса, посочен в
заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За момент на приемане на заявка се счита датата на
подписване на приемо-предавателния протокол, с който тонер касетите/мастилниците,
описани в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите
представители.
2. Срок за изпълнение на заявка – в срок до 5 (пет) работни дни, считано от
приемане на заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде заредените и/или рециклирани
тонер касети/мастилници на адреса, посочен в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За момент на
изпълнение на заявката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол, с
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който заредените и/или рециклирани тонер касети/мастилници, описани в същата са приети
без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.
(2) В срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от влизане в сила на настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя регистър, в който ще отразява всички дейности по
изпълнението на услугите, предмет на настоящия договор. Регистърът следва да се поддържа
за целия срок на действие на договора и да съдържа най-малко следната информация по
отношение на всяка тонер касета/мастилница:

› Номер, под който се въвежда тонер касетата/мастилницата в регистъра;
› Наименование на тонер касетата/мастилницата, дадено от производителя и сериен номер;
› Дати, на всяко приемане по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
› Резултати от всяка извършена диагностика за оценка на състоянието, включително
необходимата подмяна на части (в приложимите случаи);

› Дати на всяко извършено презареждане/рециклиране;
› Описание на подменените части (в приложимите случаи);
› Резултати от тестването, след извършеното презареждане/рециклиране;
(3) Ежемесечно до 15-то число на текущия месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя в
писмен вид на възложителя подробна справка от регистъра по ал. 2, за извършените в
предходния месец, дейности по изпълнението на услугите по презареждане и рециклиране.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването и е със срок на
действие до 1 (една) година, считано от влизането му в сила или до изчерпване на стойността
му, което от двете събития настъпи по-рано.

ІІІ. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5(1) Общата стойност на договора е определена в размер до 54166,67 лв. (петдесет
и четири хиляди сто шейсет и шест лева и шейсет и седем стотинки) лева без включен
ДДС, съответно …. (…) лева с включен ДДС. (стойността с включен ДДС се попълва в
приложимите случаи)
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да изразходва цялата сума за срока на действие на
договора.
Чл.6(1) Единичните цени на услугите, предмет на договора се определят съгласно
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от същия.
(2) Единичните цени, посочени в ценовото предложение, са окончателни и не подлежат
на повишаване като същите включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за
изпълнение предмета на настоящия договор, включително, транспортни разходи, мита,
данъци, такси, възнаграждения за труд, командировъчни, товаро-разтоварни дейности и др.
Чл.7(1) Плащанията по настоящия договор се извършват от бюджета на Община
Пловдив и на съответните структурни звена, ползватели на договора, в български лева с
платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение се заплаща след представяне на
оригинална фактура, издадена на името на Община Пловдив или на съответното общинско
звено, оформена съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от
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двустранно подписаните приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи изпълнението
услугите.
(3) Съгласно чл.303а, ал.2 от ТЗ, срокът за разплащане е 30 (тридесет) дни, считано от
датата на представяне на документите по ал. 2, като по изключение, същият може да бъде
удължен до 60 (шейсет) дни, когато това се налага по важна причина.

ІV. ПРИЕМАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО.
Чл.8(1) Изпълнението на услугите, предмет на настоящия договор се удостоверява чрез
съставянето на приемо-предавателни протоколи, които се подписват от двете страни по
договора или техни представители.
(2) Всеки приемо-предавателен протокол съдържа най-малко следната информация:

› Дата на подаване и подател на заявката;
› Вид, количество и стойност на всяка извършена услуга;
› Описание на подменените части (в случаите, когато е извършвано рециклиране);
› Вид и количество на негодни за употреба тонер касети/мастилници (в приложимите случаи
съгласно чл. 2, ал. 4)

› Дата на приемане, приел и предал;
(3) В случаите по чл. 2, ал. 4 към приемо-предавателния протокол се прилагат и
констативните протоколи, с които е установена негодност за употреба.
Чл.9(1) Когато в момента приемане на услугите, предмет на договора, се установят
явни недостатъци по отношение на вид, количество и/или външен вид и цялост на тонер
касетите/мастилниците, се съставя констативен протокол, който се разписва от
представители на двете страни по договора. В случай, че представителя на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ откаже да подпише констативния протокол, обстоятелството се отбелязва
и същия може да бъде разписан от поне двама свидетели.
(2) Констатираните несъответствия се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
срок до 2 (два) работни часа, от съставянето на констативния протокол по ал. 1. В противен
случай, се констатира неизпълнение по договора.
Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството на услугите, предмет на
настоящия договор, както следва:
1. Гаранционен срок за презареждане - ….. календарни дни, считано от датата на
приемане на презаредената тонер касета/мастилница без забележки от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Гаранционен срок за рециклиране - ….. календарни дни, считано от датата на
приемане на рециклираната тонер касета/мастилница без забележки от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(1) Когато бъдат установени скрити недостатъци и/или дефекти по отношение на
качеството на заредените/рециклирани тонер касети/мастилници, възникнали по време на
гаранционния период, същите се отразяват в констативен протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се
уведомява писмено за констатираните несъответствия.
(2) В срок до 2 (два) работни дни се извършва диагностика на тонер
касетата/мастилницата в присъствието на представители на двете страни по договора.
Резултатите от диагностиката се отразяват в констативен протокол.
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(3) Когато се установи, че несъответствията са следствие от некачествено изпълнение
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той ги отстранява за своя сметка в срок до 1 (един) работен
ден, считано от съставянето на констативния протокол по ал. 2.
(4) За всеки 3 (три) тонер касети/мастилници, за които се установят скрити
недостатъци и/или дефекти, причинени в следствие от некачествено изпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се констатира нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 1 от договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни възложената му работа в обем и качествено, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на всички условията и сроковете, описани
в този договор и приложенията, представляващи неразделна част от него;
2. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението;
3. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в
изпълнението за своя сметка във възможно най-кратък срок;
4. да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор;
5. да предоставя свободен достъп на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
сервизната база, в която се извършват услугите по рециклиране и зареждане, за да извършват
проверки на място за качественото изпълнение на договора;
6. да издава справки за извършените дейности по предоставяне на заявените услуги,
при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. да изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с предприемането на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение, при спазване условията и сроковете на този
договор и при коректно изпълнение на задълженията по него;
2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие или указания за
успешното изпълнение на задълженията му;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
промени относно статут, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, изпадане
в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност съгласно ТЗ, в
тридневен срок от настъпването им, като представя надлежно заверено копие от съответните
документи.
Чл.12(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изплаща уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при
спазване условията и сроковете на този договор;
2. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.
по всяко време да упражнява контрол върху качественото изпълнение на
настоящия договор като прави проверки чрез свои представители в сервизната база, в която
се извършват услугите по рециклиране и зареждане;
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2. да прави рекламации (за явни и скрити недостатъци) при установяване на
некачествено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже плащане на фактура, когато:

› фактурата не е оформена съгласно българското счетоводно законодателство и/или не е
придружена от изискуемите документи, съгласно клаузите на настоящия договор.

› единичните цени, записани във фактурата надвишават тези, посочени в ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства в значителна
степен по обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, допълнено или
преработено;
5. да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предприемането на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор;

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ
Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение
в размер на 5% от общата стойност на договора без включен ДДС, равняваща се на 2708,33
лв. (две хиляди седемстотин и осем лева и тридесет и три стотинки) и е представена под
формата на ….
(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок след
приключване на договора и уреждане на всички финансови претенции между страните.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на договора от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на
начислените неустойки.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
Чл.14(1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и
търговското законодателство.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил услуга, предмет на договора в срок,
и забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,3% (три десети от процента) на ден от
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10%
(десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените
вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или
квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за
неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% (една десета от
процента) от максимално допустимата стойност на договора без включен ДДС.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по горните разпоредби
неустойка от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕПРЕВДИВЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.15 Настоящият договор се прекратява:
(1) С изтичане срока на договора, или с изчерпване на стойността му, което от двете
събития настъпи по-рано.
(2) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, с 15-дневно писмено
предизвестие.
(3) В случай на системно нарушаване на клаузите на договора (повече от два пъти),
като в този случай право да развали договора има изправната страна, отправяйки 10-дневно
писмено предизвестие до неизправната.
(4) При прекратяване на търговското дружество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) При откриване
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

на

производство

по

обявяване

на

несъстоятелност

на

(6) При обективна невъзможност за изпълнение на договора.
Чл.16(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно
изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, в това
число и за причинените от това неизпълнение вреди. Ако страните са били в забава преди
възникването на непредвидени обстоятелства, те не могат да се позовават на последните при
неизпълнение на задълженията си по договора.
(2) По смисъла на този договор „непредвидени обстоятелства” са обстоятелства,
включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо
от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно
изпълнението при договорените условия.
(3) По смисъла на този договор „събитие от извънреден характер” е природно
бедствие, авария или катастрофа, както и друго събитие, което непосредствено застрашава
живота и здравето на хората или околната среда.
Чл.17(1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непредвидени обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено, с известие, да уведоми
другата страна за настъпването й и за спиране на изпълнението на договора до отпадането на
непредвидените обстоятелства.
(2) След отпадане на събития от извънреден характер, които се определят като
непредвидени обстоятелства, страната, която е дала известието по ал. 1, в 5-дневен срок
писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.
(3) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал. 1, не
даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с
известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от
първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за
това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.
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(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната, която е
дала известието по ал. 1, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има
право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.
(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила някое от задълженията си
по предходните алинеи.

VIІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18 Контролът по изпълнението на настоящия договор ще се осъществява от
определени отговорни лица от администрацията на Община Пловдив и структурните й звена.
Чл.19 Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на
настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от
определените отговорни лица по чл. 18.
Чл.20 Всички допълнително възникнали въпроси и спорове между страните при и по
повод изпълнението на настоящия договор ще се решават от двете страни в добрия дух и по
пътя на преговорите. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно
действащото в Република България законодателство.
Чл.21 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл.22 Неразделна част от настоящия договор представляват:

› Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №4
› Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №5
Настоящият договор се състои от … (….) страници и се състави в 4 (четири) еднообразни
екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
за участие в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Презареждане и рециклиране на тонер касети и мастилници за нуждите на Община
Пловдив и структурните й звена”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подаването на офертата Ни за участие в, обявената от Община Пловдив,
обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, и след запознаване с публичната покана и
всички приложения към нея, Ви представяме:
Информация по чл. 101в, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧАСТНИКА:
ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
УЧАСТНИКА:
(посочват се трите имена и качеството на лицето)

ИДЕНТИФИЦИРАЩА
ИНФОРМАЦИЯ:

ЕИК:

БУЛСТАТ:

ДРУГА ДЕНТИФИКАЦИЯ:

(полетата се попълват в зависимост от конкретния случай и в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен)

АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:*

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:*

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:

ФАКС НОМЕР:

(полетата, отбелязани с * , са задължителни за попълване)

Срок на валидност на офертата:
Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена
поръчка са валидни за срок от …….. календарни дни, считано от крайния срок за
представяне на оферти.
Декларираме:
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички
изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата обществена поръчка.
Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.
Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Презареждане и рециклиране на тонер касети и мастилници за нуждите на Община
Пловдив и структурните й звена”
Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка, както следва:
1. Предлагаме качествено и добросъвестно изпълнение на услугите, предмет на
поръчката, в пълно съответствие с изискванията на възложителя, обективирани в техниските
спецификации и проекта на договор, както и при спазване на всички приложими действащи
нормативни изисквания.
2. Предлагаме следните гаранционни срокове за извършените от Нас услуги по
презареждане и рециклиране:
Гаранционен срок за презареждане - ….. календарни дни, считано от датата на
приемане на заредената тонер касета/мастилница без забележки от страна на възложителя;
Гаранционен срок за рециклиране - ….. календарни дни, считано от датата на
приемане на рециклираната тонер касета/мастилница без забележки от страна на
възложителя;
Забележка: Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от 30 календарни дни.

3. Разполагаме с необходимия човешки ресурс и техническо оборудване, с които да
осигурим качественото предоставяне на услугите, предмет на поръчката, както и със
сервизна база, в която ще се извършват услугите по зареждане и рециклиране, а именно:
Местонахождение на сервизната база
(точен адрес и данни за контакт)

Данни за начина на разполагаемост
(собствена/наета/чрез ресурси на трети лица)

Забележка: Когато се използват ресурсите на трети лица, участникът представя доказателства, че при изпълнението на
поръчката ще има на разположение тези ресурси.

4. Ще влагаме качествени материали и резервни части, отговарящи на техническите
предписания и изисквания на производителите на съответните марки и модели тонер касети
и мастилници.
5. Ще осигурим възможност за подаване на писмени заявки за зареждане и/или
рециклиране, всеки работен ден между 08:00 – 17:30 часа, на следния елекронен адрес:
....................... и/или факс номер: 032/..............., като датата и часът на изпращане на заявка,
изпратена в писмен вид на посочения електронен адрес или факс номер, в определения
времеви интервал, ще се счита за момента от който започва да тече срокът за приемане на
същата.
6. В срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от момента на подаване на заявка, ще
организираме приемането й като изпратим свои представители на указания в заявката адрес,
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които да приемат и транспортират заявените за зареждане и/или рециклиране тонер
касети/мастилници до сервизна Ни база.
7. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на приемане на заявка, ще
организираме изпълнението й като извършим всички необходими услуги по презареждане
и/или рециклиране и доставим обслужените тонер касети/мастилници до указания в
заявката адрес.
(друго, по желание на участника)

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Презареждане и рециклиране на тонер касети и мастилници за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена”
Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на цитираната обществена поръчка.
Предложените от Нас единични цени са определени в пълно съответствие с условията на възложителя, посочени в публичната покана и
приложенията към нея като при формирането им сме спазили принципите на лоялната конкуренция.
Предлагаме следните единични цени, които са крайни и включват всички разходи за изпълнение на услугите, предмет на
поръчката, включително и ДДС в приложимите случаи:
МОДЕЛ ТОНЕР КАСЕТА /
МАСТИЛНИЦА

Позиция
№

ТЪРГОВСКА МАРКА

1

BROTHER

LC900BK (черно)

2

BROTHER

LC900C (синьо)

3

BROTHER

LC900M (червено)

4

BROTHER

LC900Y (жълто)

5

BROTHER

LC980BK (черно)

СЪВМЕСТИМИ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА
DCP - 110C, 115C, 310CN; Fax 3340CN, 5440CN, 5540, 5840CN;
DCP - 110C, 115C, 310CN; Fax 3340CN, 5440CN, 5540, 5840CN;
DCP - 110C, 115C, 310CN; Fax 3340CN, 5440CN, 5540, 5840CN;
DCP - 110C, 115C, 310CN; Fax 3340CN, 5440CN, 5540, 5840CN;

1840C, 2440C; MFC - 215C, 620CN,
1840C, 2440C; MFC - 215C, 620CN,
1840C, 2440C; MFC - 215C, 620CN,
1840C, 2440C; MFC - 215C, 620CN,

DCP - 145C,165C,195C,375CW; MFC - 250C,290C;

~брой
копия при
5%
покритие

Цена за
презареждане
(крайна)

Цена за
рециклиране
(крайна)

500
400
400
400
300
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6

BROTHER

LC980C (синьо)

DCP - 145C,165C,195C,375CW; MFC - 250C,290C;

260

7
8

BROTHER
BROTHER

LC980M (червено)
LC980Y (жълто)

DCP - 145C,165C,195C,375CW; MFC - 250C,290C;
DCP - 145C,165C,195C,375CW; MFC - 250C,290C;

260
260

DCP 7010; DCP 7010 L; DCP 7020; DCP 7025; Fax 2820; Fax 2825; Fax
2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; HL 2020; HL 2030; HL 2032; HL 2032
DN; HL 2040; HL 2040 N; HL 2050; HL 2070 N; MFC 7220; MFC 7220 N;
MFC 7225 N; MFC 7420; MFC 7420 N; MFC 7820; MFC 7820 N;

9

BROTHER

TN-2000

10

BROTHER

TN-2010

11

BROTHER

TN-2110

12

BROTHER

TN-2210

13

BROTHER

TN-6300

14

BROTHER

TN-7300

HL-1650/ HL-1670/ HL-1670N/ HL-1750/ HL-1850/ HL-1870/ HL-1870N/
HL-5030/ HL-5030n/ HL-5040/ HL-5050/ HL-5070; MFC-8420/ MFC8820/ MFC-8824; DCP-8020/ DCP-8025;

3300

FC-100, FC-108, FC-120, FC-128, FC-200, FC-204, FC-204S,
FC-220, FC-224, FC-224S, FC-228, FC-230, FC-310, FC-336,
FC-100, PC-150, PC-210, PC-230, PC-300, PC-310, PC-325,
PC-335, PC-355, PC-400, PC-420, PC-425, PC-428, PC-430,
PC-550, PC-700, PC-740, PC-760, PC-795, PC-800, PC-820,
PC-840, PC-860, PC-890, PC-920, PC-921, PC-940, PC-945,
PC-980, PC-981

4000

15

CANON

E30

16

CANON

T

17

CANON

FX-10

18

CANON

C-EXV18

DCP-7055; DCP-7057; HL-2130; HL-2135;
MFC-7320; Brother hl 2140;Brother hl; 2150N;Brother hl 2170W;Brother
hl 21xx;Brother DCP 7030;Brother MFC 7440N;Brother MFC
7840W;Brother MFC 7320L;Brother DCP-7045N;Brother DCP7075N;Brother DCP-7440N;Brother DCP-7840NW
DCP-7060/D; DCP-7065; DCP-7070; FAX-2845; HL-2240; HL-2250;
MFC-7360; MFC-7460DN;
DCP-1200/1400; FAX-4750/5750/8350/8360/8750; HL-1030/ 1230/ 1240/
1250/ 1270/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470; MFC-8500/ 8700/ 9660/ 9700/ 9750/
9760/ 9800/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880

FC-210,
FC-530,
PC-330,
PC-530,
PC-836,
PC-950,

L380, L380S, L390, L400, PC-D320, PC-D340;
i-SENSYS MF4010 / 4120 / 4140 / 4150 / 4270 / 4320 / 4330 / 4340 /
4350 / 4370 / 4380 / 4660 / 4690; Canon PC D440 / D450
iR 1018, iR 1020, iR 1022, iR 1024;

2500

1000
1500
1200
3000

3500
2000
8500
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NP1015; NP1215; NP1310; NP1510; NP1520; NP1530; NP1550;
NP2020; NP2120; NP6020; NP6116; NP6216; NP6220; NP6221;
NP6317;
LBP 250; LBP 800/810;LBP 1120;
LBP 3200; LaserBase MF 3110/MF 3220/MF 3240/MF 5630/MF
5650/MF 5730/MF 5750/MF 5770
LBP5200
LBP5200
LBP5200
LBP5200
LBP2900/ LBP3000
LBP - 3010 / 3018 / 3050 / 3100 / 3108 / 3150
LBP-5050, LBP-5050N, MF-8030CN, MF-8040CN, MF-8050CN
LBP-5050, LBP-5050N, MF-8030CN, MF-8040CN, MF-8050CN
LBP-5050, LBP-5050N, MF-8030CN, MF-8040CN, MF-8050CN
LBP-5050, LBP-5050N, MF-8030CN, MF-8040CN, MF-8050CN
i-SENSYS LBP 6300; i-SENSYS LBP 6650; i-SENSYS MF 5840; iSENSYS MF 5880; i-SENSYS LBP6680; i-SENSYS MF 5980; i-SENSYS
MF 5940; i-SENSYS MF6140;
i-SENSYS - LBP-6000, LBP-6000B, LBP-6020; LBP-6020B; MF-3010;
i-SENSYS - MF 4410; MF 4430; MF 4450; MF 4550; MF 4570; MF 4580;
PIXMA - iP2700, iP2701; MP250, MP252, MP260, MP270, MP272,
MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499; MX320,
MХ330, MХ340, MХ350, MХ360, MХ410, MХ420

19

CANON

NPG-1

20

CANON

EP-22

21

CANON

EP-27

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CANON
CANON
CANON
CANON
CANON
CANON
CANON
CANON
CANON
CANON

701 black (черно)
701 cyan (синьо)
701 magenta (червено)
701 yellow (жълто)
703
712
716 - BLACK (черно)
716 - CYAN (синьо)
716 - MAGENTA (червено)
716 - YELLOW (жълто)

32

CANON

719

33
34

CANON
CANON

725
728

35

CANON

PG-510 - черно

36

CANON

CL-511 - три цвята

PIXMA - iP2700, iP2701; MP250, MP252, MP260, MP270, MP272,
MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499; MX320,
MХ330, MХ340, MХ350, MХ360, MХ410, MХ420

244

PGI-5BK - черно

PIXMA - iP3300, iP3500, iP400, iP4200, iP4300, iP4500, iP500, iP5200,
iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6600PD; iX4000, iX5000; MP500, MP510,
MP520, MP530, MP600, MP600R, MP800,MP800R, MP810, MP830,
MP950, MP960, MP970; MX700, MX850;

650

CLI-8C - синьо

PIXMA - iP3300, iP3500, iP400, iP4200, iP4300, iP4500, iP500, iP5200,
iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6600PD; iX4000, iX5000; MP500, MP510,
MP520, MP530, MP600, MP600R, MP800,MP800R, MP810, MP830,
MP950, MP960, MP970; MX700, MX850;

280

37

38

CANON

CANON

50000
2500
2500
5000
4000
4000
4000
2000
1500
1500
1500
1500
1500
2100
1600
2100
220
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39

CANON

CLI-8M - червено

PIXMA - iP3300, iP3500, iP400, iP4200, iP4300, iP4500, iP500, iP5200,
iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6600PD; iX4000, iX5000; MP500, MP510,
MP520, MP530, MP600, MP600R, MP800,MP800R, MP810, MP830,
MP950, MP960, MP970; MX700, MX850;

280

PIXMA - iP3300, iP3500, iP400, iP4200, iP4300, iP4500, iP500, iP5200,
iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6600PD; iX4000, iX5000; MP500, MP510,
MP520, MP530, MP600, MP600R, MP800,MP800R, MP810, MP830,
MP950, MP960, MP970; MX700, MX850;

280

40

CANON

CLI-8Y - жълто

41

CANON

PGI-520BK - черно

42

CANON

CLI-521C - синьо

43

CANON

CLI-521M - червено

44

CANON

CLI-521Y - жълто

45
46

HP (HEWLETT-PACKARD)
HP (HEWLETT-PACKARD)

05A (CE505A)
10А (Q2610A)

47

HP (HEWLETT-PACKARD)

12A (Q2612A)

48

HP (HEWLETT-PACKARD)

15А (C7115A)

49

HP (HEWLETT-PACKARD)

35A (CB435A)

50

HP (HEWLETT-PACKARD)

36А (CB436A)

51

HP (HEWLETT-PACKARD)

49А (Q5949A)

52

HP (HEWLETT-PACKARD)

45А (Q5945A)

53

HP (HEWLETT-PACKARD)

53A (Q7553A)

54

HP (HEWLETT-PACKARD)

78А (CE278A)

55

HP (HEWLETT-PACKARD)

83А (CF283A)

PIXMA - MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980,
MP990; MX860; iP3600, iP4600, iP4700;
PIXMA - MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980,
MP990; MX860; iP3600, iP4600, iP4700;
PIXMA - MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980,
MP990; MX860; iP3600, iP4600, iP4700;
PIXMA - MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980,
MP990; MX860; iP3600, iP4600, iP4700;
LaserJet P2035, P2055
LaserJet 2300L, 2300, 2300d, 2300n, 2300dn, 2300dtn
LaserJet - 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1020 Plus, 1022, 1022N
1022nw, 3015 All-In-One, 3020 All-In-One, 3030 All-In-One, 3050, 3052,
3055, M1005MFP, M1319, M1319f MFP
LaserJet - 1000w, 1005w, 1200, 1200n, 1220, 3300mfp, 3320mfp,
3330mfp, 3380
LaserJet P - 1005, 1006
LaserJet M - 1120a MFP, 1120 h MFP, 1120 MFP, 1120 n MFP, 1120 w
MFP, 1522 N MFP, 1522 NF MFP; LaserJet P – 1503, 1503 n, 1504,
1504 n, 1505, 1505 N, 1506, 1506 n;
LaserJet – 1160, 1320, 1320n, 1320nw, 1320tn, 3390, 3392
LaserJet – 4345, 4345 MFP, 4345 X MFP, 4345 XM MFP, 4345 XS MFP,
M 4345 MFP, M 4345 X MFP, M 4345 XM MFP, M 4345 XS MFP;
LaserJet - P2014, P2015, P2015d, P2015n, P2015dn, P2015x, M2727nf
mfp, M2727nfs mfp
LaserJet Pro - M1536dnf, P1566, P1606dn
LaserJet Pro - M125a mfp; M125nw mfp, M127fn mfp, M127fw mfp;
M201, M225;

350
500
500
500
2300
6000
2000
2500
1500
2000
2500
1500
3000
2100
1500
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56

HP (HEWLETT-PACKARD)

85А (CE285A)

57

HP (HEWLETT-PACKARD)

92А (C4092A)

58

HP (HEWLETT-PACKARD)

121А (C9700A)

59

HP (HEWLETT-PACKARD)

124A (Q6000A) - черно

60

HP (HEWLETT-PACKARD)

124A (Q6001A) - синьо

61

HP (HEWLETT-PACKARD)

124A (Q6003A) - червено

62

HP (HEWLETT-PACKARD)

124A (Q6002A) - жълто

63

64

65

HP (HEWLETT-PACKARD)

HP (HEWLETT-PACKARD)

HP (HEWLETT-PACKARD)

LaserJet Pro - M1132, M1212nf, M1217nfw, P1102, P1102w, P1102w
LaserJet 1100, 1100 xi, 1100 se, 1100A, 1100A xi, 1100A se, 3200,
3200m, 3200se
Colour LaserJet 1500, 1500L, 1500Lxi, 2500, 2500L, 2500Lse, 2500n,
2500tn, 1500, 1550, 2500
Color LaserJet - CM1015 mfp, CM1017 mfp, 1600, 2600n, 2605, 2605dn,
2605dtn
Color LaserJet - CM1015 mfp, CM1017 mfp, 1600, 2600n, 2605, 2605dn,
2605dtn
Color LaserJet - CM1015 mfp, CM1017 mfp, 1600, 2600n, 2605, 2605dn,
2605dtn
Color LaserJet - CM1015 mfp, CM1017 mfp, 1600, 2600n, 2605, 2605dn,
2605dtn

1600
2500
5000
2500
2000
2000
2000

125A (CB540A) - черно

Color LaserJet - CM 1312 CB MFP, CM 1312 CI MFP, CM 1312 EB MFP,
CM 1312 EI MFP, CM 1312 MFP, CM 1312 NFI MFP, CM 1312 WB MFP,
CM 1312 WI MFP, CM 1512 A, CM 1512 H, CM 1512 NFI, CM 1512 W,
CP 1210, CP 1213, CP 1214, CP 1214 N, CP 1215, CP 1216, CP 1217,
CP 1510 Series, CP 1513, CP 1513 N, CP 1514 N, CP 1515 N, CP 1516
N, CP 1517 N, CP 1517 NI, CP 1518 NI, CP 1519 N, CP 1519 NI;

2200

125A (CB541A) - синьо

Color LaserJet - CM 1312 CB MFP, CM 1312 CI MFP, CM 1312 EB MFP,
CM 1312 EI MFP, CM 1312 MFP, CM 1312 NFI MFP, CM 1312 WB MFP,
CM 1312 WI MFP, CM 1512 A, CM 1512 H, CM 1512 NFI, CM 1512 W,
CP 1210, CP 1213, CP 1214, CP 1214 N, CP 1215, CP 1216, CP 1217,
CP 1510 Series, CP 1513, CP 1513 N, CP 1514 N, CP 1515 N, CP 1516
N, CP 1517 N, CP 1517 NI, CP 1518 NI, CP 1519 N, CP 1519 NI;

1400

125A (CB543A) - червено

Color LaserJet - CM 1312 CB MFP, CM 1312 CI MFP, CM 1312 EB MFP,
CM 1312 EI MFP, CM 1312 MFP, CM 1312 NFI MFP, CM 1312 WB MFP,
CM 1312 WI MFP, CM 1512 A, CM 1512 H, CM 1512 NFI, CM 1512 W,
CP 1210, CP 1213, CP 1214, CP 1214 N, CP 1215, CP 1216, CP 1217,
CP 1510 Series, CP 1513, CP 1513 N, CP 1514 N, CP 1515 N, CP 1516
N, CP 1517 N, CP 1517 NI, CP 1518 NI, CP 1519 N, CP 1519 NI;

1400

5
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66

67

68

69

HP (HEWLETT-PACKARD)

HP (HEWLETT-PACKARD)

HP (HEWLETT-PACKARD)

HP (HEWLETT-PACKARD)

125А (CB542A) - жълто

Color LaserJet - CM 1312 CB MFP, CM 1312 CI MFP, CM 1312 EB MFP,
CM 1312 EI MFP, CM 1312 MFP, CM 1312 NFI MFP, CM 1312 WB MFP,
CM 1312 WI MFP, CM 1512 A, CM 1512 H, CM 1512 NFI, CM 1512 W,
CP 1210, CP 1213, CP 1214, CP 1214 N, CP 1215, CP 1216, CP 1217,
CP 1510 Series, CP 1513, CP 1513 N, CP 1514 N, CP 1515 N, CP 1516
N, CP 1517 N, CP 1517 NI, CP 1518 NI, CP 1519 N, CP 1519 NI;

1400

126A (CE310A) - черно

Color LaserJet Pro - CP 1020 Series, CP 1021, CP 1022, CP 1023, CP
1025, CP 1025 nw, CP 1026 nw, CP 1027 nw, CP 1028 nw; LaserJet
Pro 100 Color MFP M 175 a/b/c/e/nw/p/q/r; LaserJet Pro 200 color M 275
a; a/nw/s/t/u;

1200

126A (CE311A) - синьо

Color LaserJet Pro - CP 1020 Series, CP 1021, CP 1022, CP 1023, CP
1025, CP 1025 nw, CP 1026 nw, CP 1027 nw, CP 1028 nw; LaserJet
Pro 100 Color MFP M 175 a/b/c/e/nw/p/q/r; LaserJet Pro 200 color M 275
a; a/nw/s/t/u;

1000

126A (CE313A) - червено

Color LaserJet Pro - CP 1020 Series, CP 1021, CP 1022, CP 1023, CP
1025, CP 1025 nw, CP 1026 nw, CP 1027 nw, CP 1028 nw; LaserJet
Pro 100 Color MFP M 175 a/b/c/e/nw/p/q/r; LaserJet Pro 200 color M 275
a; a/nw/s/t/u;

1000

1000

70

HP (HEWLETT-PACKARD)

126А (CE312A) - жълто

Color LaserJet Pro - CP 1020 Series, CP 1021, CP 1022, CP 1023, CP
1025, CP 1025 nw, CP 1026 nw, CP 1027 nw, CP 1028 nw; LaserJet
Pro 100 Color MFP M 175 a/b/c/e/nw/p/q/r; LaserJet Pro 200 color M 275
a; a/nw/s/t/u;

71
72
73
74

HP (HEWLETT-PACKARD)
HP (HEWLETT-PACKARD)
HP (HEWLETT-PACKARD)
HP (HEWLETT-PACKARD)

308А (Q2670A) - черно
308А (Q2671A) - синьо
308А (Q2673A) - червено
308А (Q2672A) - жълто

Colour LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3700, 3700dn, 3700dt, 3700n
Colour LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3700, 3700dn, 3700dt, 3700n
Colour LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3700, 3700dn, 3700dt, 3700n
Colour LaserJet 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3700, 3700dn, 3700dt, 3700n

6000
4000
4000
4000

75

HP (HEWLETT-PACKARD)

501A (Q6470A) - черно

Color LaserJet – 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n,
CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3505, CP3505n, CP3505dn,
CP3505x, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn;

6000

76

HP (HEWLETT-PACKARD)

501A (Q6471A) - синьо

Color LaserJet – 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n,
CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3505, CP3505n, CP3505dn,
CP3505x, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn;

4000
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77

HP (HEWLETT-PACKARD)

501А (Q6473A) - червено

Color LaserJet – 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n,
CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3505, CP3505n, CP3505dn,
CP3505x, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn;

4000

78

HP (HEWLETT-PACKARD)

501А (Q6472A) - жълто

Color LaserJet – 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n,
CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3505, CP3505n, CP3505dn,
CP3505x, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn;

4000

79

HP (HEWLETT-PACKARD)

504А (CE250A) - черно

Color LaserJet - CM3530 MFP , CM3530fs MFP , CP3525dn, CP3525n,
CP3525x, CP3525, CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530 mfp,
CM3530fs mfp

5000

80

HP (HEWLETT-PACKARD)

504А (CE251A) - синьо

Color LaserJet - CM3530 MFP , CM3530fs MFP , CP3525dn, CP3525n,
CP3525x, CP3525, CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530 mfp,
CM3530fs mfp

7000

81

HP (HEWLETT-PACKARD)

504А (CE252A) - жълто

Color LaserJet - CM3530 MFP , CM3530fs MFP , CP3525dn, CP3525n,
CP3525x, CP3525, CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530 mfp,
CM3530fs mfp

7000

82

HP (HEWLETT-PACKARD)

504А (CE253A) - червено

Color LaserJet - CM3530 MFP , CM3530fs MFP , CP3525dn, CP3525n,
CP3525x, CP3525, CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530 mfp,
CM3530fs mfp

7000

83

HP (HEWLETT-PACKARD)

645А (C9730A) - черно

84

HP (HEWLETT-PACKARD)

645А (C9731A) - синьо

85

HP (HEWLETT-PACKARD)

645А (C9732A) - жълто

86

HP (HEWLETT-PACKARD)

645А (C9733A) - червено

87

HP (HEWLETT-PACKARD)

29х (C4129X)

88

HP (HEWLETT-PACKARD)

27 (C8727AE) - черно

89

HP (HEWLETT-PACKARD)

28 (C8728AE) - три цвята

Colour LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn,
5550dtn, 5550hdn, 5550n
Colour LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn,
5550dtn, 5550hdn, 5550n
Colour LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn,
5550dtn, 5550hdn, 5550n
Colour LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn,
5550dtn, 5550hdn, 5550n
LaserJet 5000 n/gn/dn, 5100 tn/dtn
DeskJet - 3320, 3325, 3420,3425, 3520, 3535, 3550,3645,3650, 3745,
3845; PSC – 1210, 1215, 1217,1311,1312, 1315, 1317; OfficeJet – 4212,
4215, 4219, 4252, 4255, 4315, 4355, 5605, 5610, 5615
DeskJet - 3320, 3325, 3420,3425, 3520, 3535, 3550,3645,3650, 3745,
3845; PSC – 1210, 1215, 1217,1311,1312, 1315, 1317; OfficeJet – 4212,
4215, 4219, 4252, 4255, 4315, 4355, 5605, 5610, 5615

13000
12000
12000
12000
10000
280

240
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90

HP (HEWLETT-PACKARD)

300 (CC640EE) - черно

DeskJet - D1660, F2420, F2480, F2492, D2560, D2660, F4210, F4272,
F4280, F4580, D5560; PhotoSmart - C4670, C4680, C4685, C4780; Envy
- 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 14 D411c;

200

91

HP (HEWLETT-PACKARD)

DeskJet - D1660, F2420, F2480, F2492, D2560, D2660, F4210, F4272,
300 (CC643EE) - три цвята F4280, F4580, D5560; PhotoSmart - C4670, C4680, C4685, C4780; Envy
- 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 14 D411c;

165

HP (HEWLETT-PACKARD)

301 (CH561EE) - черно

DeskJet - 1000 Series (1000, 1000cse, 1000cxi, 1010, 1050, 1050A,
1055, J410a, J410c, J410d, J410e, …); 1500 Series (1510, …); 2000
Series (2050, 2050a, 2050s, 2054a, J510d, J510e, …); 2500 Series
(2510, 2514, 2540, …); 3000 Series (3000, 3050, 3050A, 3050se,
3050ve, 3052, 3052a, 3054a, 3055, 3055a, 3056a, 3057a, 3059a, ...);
Envy - 4500 Series; OfficeJet 2600 Series (2620, 2622, ...);

190

93

HP (HEWLETT-PACKARD)

DeskJet - 1000 Series (1000, 1000cse, 1000cxi, 1010, 1050, 1050A,
1055, J410a, J410c, J410d, J410e, …); 1500 Series (1510, …); 2000
Series (2050, 2050a, 2050s, 2054a, J510d, J510e, …); 2500 Series
301 (CH562EE) - три цвята
(2510, 2514, 2540, …); 3000 Series (3000, 3050, 3050A, 3050se,
3050ve, 3052, 3052a, 3054a, 3055, 3055a, 3056a, 3057a, 3059a, ...);
Envy - 4500 Series; OfficeJet 2600 Series (2620, 2622, ...);

165

94

HP (HEWLETT-PACKARD)

337 (C9364EE) - черно

DeskJet - D4160, 5940, 6940, 6980; OfficeJet - 100 Mobile, 150 Mobile,
H470, H470b, H470wbt, 6305, 6310, 6315, K7100; PhotoSmart – 2575,
C4180, C4190, D5160, 8050;

420

95

HP (HEWLETT-PACKARD)

343 (C8766EE) - три цвята

DeskJet - D4160, 5940, 6940, 6980; OfficeJet - 100 Mobile, 150 Mobile,
H470, H470b, H470wbt, 6305, 6310, 6315, K7100; PhotoSmart – 2575,
C4180, C4190, D5160, 8050;

330

96

HP (HEWLETT-PACKARD)

650 (CZ101AE) - черно

97

HP (HEWLETT-PACKARD)

98
99
100
101
102
103

KONICA MINOLTA
KONICA MINOLTA
KONICA MINOLTA
KYOCERA
KYOCERA
KYOCERA

104

KYOCERA

92

Deskjet Ink Advantage - 2515, 1015, 1515, 2545, 2645, 3545, 4515,
4645
Deskjet Ink Advantage - 2515, 1015, 1515, 2545, 2645, 3545, 4515,
650 (CZ102AE) - три цвята
4645
9967000877
PagePro 1480/MF,1490/MF
1710566
Page Pro 1300W / 1350E / 1350EN / 1350W / 1380MF / 1390MF
1710567
Page Pro 1300W / 1350E / 1350EN / 1350W / 1380MF / 1390MF
TK18
FS 1020 / 1018 / 1118 MFP
TK100
KM 1500
ТК110
FS 720 / 820 / 920 / 1016 МFP/ 1116 MFP
ТК410

KM 1620 / 1635 / 1650 / 2020 / 2035 / 2050

360
200
4000
3000
6000
7200
6000
6000
15000
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105
106
107
108
109

KYOCERA
KYOCERA
KYOCERA
KYOCERA
KYOCERA

TK-580K - черно
TK-580C - синьо
TK-580M - червено
TK-580Y - жълто
ТК-1530

110

LEXMARK

602 (60F2000)

111

LEXMARK

602H/602HA
(60F2H00/60F0HA0)

112

LEXMARK

500Z/500ZA
(50F0Z00/50F0ZA0)
- MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte,
черен модул за създаване MX611de, MX611dhe
на образа

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

LEXMARK
LEXMARK
LEXMARK
OKI PAGE
PANASONIC
PHILIPS
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG

126

SAMSUNG

ML-2010D3

127

SAMSUNG

MLT-D101S

128

SAMSUNG

MLT-D103L

Е120 (12036SE)
10S0150
12A8400
1103402
KX-FAT92E
PFA822
CLT-K4092S - черно
CLT-C4092S - синьо
CLT-M4092S - черевно
CLT-Y4092S - жълто
ML-1520D3
ML-1610D2
ML-1710D3

FS C5150/DN
FS C5150/DN
FS C5150/DN
FS C5150/DN
KM 1525/1530/1570/2030/2070
MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte,
MX611de, MX611dhe
MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte,
MX611de, MX611dhe

Е120, Е120n
E210
E230 / E232 / E234 / E240 / E330 E332 / E334 / E340 / E342n
B - 4100, 4200, 4250, 4350
KX-MB - 261,262,263,771,772,773,778,781,783
MFD 6020/ 6050/ 6080
CLP-310/N CLP-315/W CLX-3170FN CLX-3175 / N / FN / FW
CLP-310/N CLP-315/W CLX-3170FN CLX-3175 / N / FN / FW
CLP-310/N CLP-315/W CLX-3170FN CLX-3175 / N / FN / FW
CLP-310/N CLP-315/W CLX-3170FN CLX-3175 / N / FN / FW
ML 1520, ML 1520P
ML-1610, ML-1615
ML1410, ML1510, ML1710, ML1740, ML1750, ML1755
ML-2010, ML-2010P, ML-2010R, ML-2010PR, ML-2015, ML-2510, ML2570, ML-2571N
ML-2160, ML-2162, ML-2165, ML-2165W, ML-2168 series, ML-2164, ML2164W, SCX-3400, SCX-3405,SCX-3405F, SCX-3405FW, SCX-3405W,
SF-760P
ML-2950,ML-2955, SCX-4705, SCX-4727, SCX-4728, SCX-4729

3500
2800
2800
2800
11000
2500
10000

60000
2000
2000
2500
2500
2000
5500
1500
1000
1000
1000
3000
2000
3000
3000
1500
2500
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129

SAMSUNG

MLT-D111S

130
131
132
133
134
135
136
137

SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
TOSHIBA
XEROX
XEROX
XEROX

MLT-D1042X
MLT-D1092S
SCX-D4200A
SCX-4521D3
T-1640E
013R00607
013R00621
013R00625

Xpress – SL-M2022, SL-M2022W, SL-M2020, SL-M2021, SL-M2020W,
SL-M2021W, SL-M2070, SL-M2071, SL-M2070W, SL-M2071W, SLM2070F, SL-M2071FH, SL-M2070FW, SL-M2071FH;
ML-1660 / 1665 Series SCX-3200 Series
SCX-4300
SCX-4200
SCX 4321, SCX 4521
E-Studio - 163/165/166/167/203/205/206/207/237
WorkCentre PE114
WorkCentre PE220, PE222, PE228
WorkCentre 3119

138

XEROX

106R01379 + чип карта

Phaser 3100 MFP

4000

139
140
141

XEROX
XEROX
XEROX

108R00909
109R01159
113R00730

Phaser 3160
Phaser 3117
Phaser 3200 MFP

2500
3000
3000

1000
1500
2000
3000
3000
24000
3000
3000
3000

Забележка: Цените се посочват в български лева, до втория знак след десетичната запетая. Когато съответна тонер касета или мастилница подлежи само на презареждане или само
на рециклиране, се предлага цена само за едната услуга, а в полето, предназначено за офериране не цена за другата услуга се посочва „не е приложимо”.

Дата:

2015г.
ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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