




















 

   

 

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Oбществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: 

„Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи” ЕАД”. 

1. Технически спецификации: 

  1.1. Да се осигури и предостави техника, която да бъде обезпечена с всички необходими 

консумативи (не включва хартия), резервни части и сервизно обслужване. Предоставената 

техника следва да е със заложените минимални технически характеристики и е за ползване 

за целия срок на договора: 

 Тип 1 - до 700 броя черно-бели многофункционални лазерни машини формат А4; 

 Тип 2 - до 700 броя черно-бели лазерни принтери формат А4; 

Средно-месечно натоварване:  

 Черно-бели многофункционални лазерни машини формат А4 – до 1500 копия; 

 Черно-бели лазерни принтери формат А4 – до 1000 копия; 

Прогнозна стойност: Цената за един брой черно-бяло, която участникът ще предложи, не 

може да надвишава следните стойности в лева без ДДС, както следва: 

 За един брой черно-бяло копие за машина Тип 1 – 0,020 лв.; 

 За един брой черно-бяло копие за машина Тип 2 – 0,020 лв.; 

Предлаганите от участник цени на брой копие следва да бъдат съобразени с 

посочените максимално допустими единични стойности на копие. В случай на 

надвишаване на посочените стойности, участникът ще бъде отстранен от участие. 

Оферта, която не отговаря на минималните изисквания за необходимата техника 

няма да бъде разглеждана от Комисията. 
1.2. Мултифункционално лазерно устройство A4 до 700 броя, със следните минимални 

технически характеристики: 

Тип 1 

Спецификация на МФУ A4 черно-бяло  

Параметри 

Скорост на печат, А4 мин. 38 стр/мин 

Скорост на копиране, А4 мин. 38 стр/мин 

Скорост на сканиране мин. 22 ipm 

Памет МБ 256 МБ 

Процесор Mhz 500 Mhz 

Време за първа страница  < 6.8 сек. 

Разделителна способност принтиране 1200 х 1200 dpi 

Разделителна способност на сканиране  1200 х 1200 dpi 

Двустранен печат/копиране/сканиране Да, автоматичен 

Тави за хартия 1 тава за мин. 250 листа, 

многофункционална тава (байпас) за мин. 

50 листа 

Двустранно автоматично подаващо устройство  Да за мин. 50 листа 

Тегло на хартията Тегло на хартията от bypass 

(мултифункционална тава) - тегло на 

хартията от тава – 60 – 160 гр. кв.м.  



 

   

Свързаност Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 

максимално месечно натоварване 100  000 стр. 

Поддържана тонер касета  > 12 000 копия 

 

1.3. Черно-бели принтери формат А4 до 700 броя, със следните минимални технически 

характеристики: 

Тип 2 

Характеристика Минимални изисквания 

Тип устройство Монохромен мрежов принтер с автоматичен 

двустранен печат 

Скорост на печат за А4 Мин. 40 стр. А4/мин. 

Време за отпечатване на първа страница Макс. 8.0 сек. 

Месечно натоварване Мин. 100 000 стр. 

Резолюция на печат Мин. 1200x1200 dpi 

Процесор Мин. 600 MHz 

Памет, стандартно Мин. 256 MB 

Свързване Мин. USB 2.0 и Ethernet 1000 Base-TX 

Двустранен печат Автоматичен 

Управление PCL5, PCL6, Postscript 3 

Входящ капацитет за хартия 1 тава за мин. 250 листа, многофункционална тава 

(байпас) за мин. 50 листа 

Поддържан тип хартия Тегло на хартията от bypass (мултифункционална 

тава) -  тегло на хартията от тава – 60 – 160 гр. 

кв.м. 

Изходящ капацитет Мин. 150 листа 

Поддържана тонер касета > 12 000 копия 

 

2. Изисквания към експлоатацията, надеждността и техническото поддържане.  

2.1. Оборудването е предназначено за непрекъсната експлоатация. 

2.2. Предлаганите устройства трябва да са произведени от утвърден производител, 

притежаващ сертификат за качество ISO 9001:2015 и следва да бъдат не повече от 2 (два) модела 

за мултифункционални устройства и не повече от 2 (два) модела за лазерни принтери, без 

значение от производителя. 

2.3. Техническите параметри на предлаганите устройства трябва да се потвърждават с 

оригинален технически материал от производителя и да отговарят напълно на заводската 

комплектация.  

2.4 Оторизационно писмо или друг еквивалентен документ от производителя на 

оборудването или негов официален представител в Република България, с актуална дата преди 

подаване на процедурата, с който участникът удостоверява, че може да разпространява, 

сервизира и осигурява резервни части и консумативи за конкретните марки и модели машини, с 

които участва на територията на страната. 

2.5. Допълнителна информация относно управлението и контрола на печата от страна на 

възложителя за всички устройства: 

 Известяване със заявка към изпълнителя за необходимост от  смяна  на изразходван 

консуматив  или  необходимост от извършване друга сервизна дейност;  

 Изготвяне на ежемесечни справки за броя на отпечатаните страници по устройства за 

всяко работно място, с всички изискани атрибути от възложителя. 

2.6. Използваните консумативи трябва да са оригинални, нови, неупотребявани, 

произведени от производителя на техниката. 

2.7. Офертата на участниците трябва да бъде комплексна и да включва цялостно 

изпълнение на поръчката. 



 

   

2.8.  Изпълнителят следва да предложи програма за събиране на отработените тонер 

касети.  

2.8.1. Осигуряване на дейностите по събиране, опаковане, връщане и др. на използваните 

от Възложителя консумативи, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

2.8.2. Подробно описание на процеса по събиране, опаковане, връщане и др. дейности на 

използваните консумативи и поддържането на съответната отчетност. 

Указания: 

1) Действието на този процес трябва да продължи до окончателното събиране и 

транспортиране за преработка на всички използвани консумативи;  

2) Всички съпътстващи дейности и материали за събиране, опаковане и транспортиране на 

използваните консумативи са за сметка на избрания изпълнител; 

3) Описаният процес напълно да отговаря на нормативните изисквания за управление на 

отпадъците и опазване на околната среда от използвани консумативи за офис техника, действащи 

на територията на Република България. 

 

3. Изисквания за гаранции и гаранционно обслужване. 

3.1. Гаранционни срокове. 

3.1.1. Изисква се пълна гаранция на принтиращите устройства за срока на договора. 

За начало на гаранционния срок на устройствата се счита датата на доставката, която се 

посочва в приемателно – предавателен протокол. 

При доставката се проверяват комплектността на оборудването. Подписва се приемно - 

предавателен протокол и се издава гаранционна карта за всяка единица комплектно изделие. 

Допуска се издаването и на обща гаранционна карта за всяка партида. В гаранционната карта се 

описва серийния номер. В нея се посочват данни за контакт – адрес, телефон, факс, име на 

служител на Изпълнителя.  

3.2. Гаранционно обслужване.  

3.2.1. Гаранционното обслужване на устройствата ще се извършва централизирано, на 

място указано от Възложителя, като всички разходи, включително транспортните, за 

осъществяване на дейностите по възстановяване на нормалния режим на работа на оборудването 

са за сметка на Изпълнителя. 

3.2.2. Участниците да осигурят централизирано приемане на заявките за обслужване (Help 

Desk ) с работно време 8 часа х 5 дни в седмицата. 

3.2.3. Времето за сервизна реакция е .............. (но не по-голямо от 4 (четири) часа, след 

подаването на заявка от възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката). 

3.2.4. Срокът за отстраняване на повредата е .............. (но не по-голям от 2 дена от деня на 

приемане и предаване на мултифункционалното лазерно устройство/черно-бял принтер формат 

А4). При невъзможност за отстраняване на повредата в този срок, съответното оборудване се 

заменя с работоспособно от същия  или по-висок  клас. 

3.2.5. При невъзможност да бъдат отстранени дефекти, появили се в гаранционния срок, 

Изпълнителят  заменя дефектиралото устройство с ново. 

3.2.6. Гаранционното сервизно обслужване следва да бъде осъществявано при спазване 

изискванията на техническата и сервизна документация на производителя на оборудването. 

 

4. Доставка. 

4.1. Общото количество на мултифункционалните лазерни устройства е до 700 броя и до 

700 броя черно-бели лазерни принтери, като доставката, инсталацията и внедряването ще се 

извърши в срок до ………. (……….) работни дни, (но не повече от 60 (шестдесет) работни дни 

след съгласуван график между страните. 

Забележка: Предложения срок за доставка, инсталация и внедряване на устройствата 

трябва да бъде цяло число. 
 

5. Срок за изпълнение на поръчката: 36 месеца от датата на сключване на договора. 



 

   

 

6. Място на изпълнение: 28 ОПС на “Български пощи” ЕАД, съгласно Приложение 1. 

 

Населено място Адрес 

5800 Плевен пл. "Възраждане" 3 

5000 Велико Търново ул. "Христо Ботев" 1 

7000 Русе пл. "Средец" 1 

7500 Силистра пл. "Свобода" 3 

7200 Разград ул. "В. Левски" 2 

5300 Габрово бул. "Априлов" 52 

5500 Ловеч ул. "Търговска" 26 

9000 Варна бул. "Съборни" 42 

9300 Добрич пл. "Свобода" 7 

9701 Шумен ул. "Добруджа" 4 

7700 Търговище ул. "П.Р. Славейков" 41 

8000 Бургас ул. "Цар Петър" 2 

8800 Сливен ул. "Асеновска" 1А 

8600 Ямбол ул. "Г.С. Раковски" 3 

6000 Стара Загора ул. "Св. Княз Борис I" 81 

4000 Пловдив пл. "Централен" 1 

4400 Пазарджик ул. "Екз. Йосиф" 11 

4700 Смолян бул. "България" 18 

6600 Кърджали бул. "България" 49 

6300 Хасково ул. "Добруджа" 14 

1000 София ул. Владайска 33 

3700 Видин ул. "Кн. Ал. Батемберг" 10 

3400 Монтана ул. "Л. Каравелов" 1а 

1233 София област ул. "Клокотница" 35 - 37 

2500 Кюстендил бул. "България" 2 

2700 Благоевград пл. "Христо Ботев" 2 

3000 Враца ул. "Лукашов" 3 

2300 Перник пл. "Кракра" 1 

 

7. Да се представят копия от техническите каталози/брошури на производителя на 

български език, както и връзки към официалните Интернет страници на производителите, където 

може да се получи техническа информация за предложените модели. 

8. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 120 /сто  двадесет/ календарни дни от 

крайния срок за получаване на предложението. 

 
 

 

  



 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Към условията за участие в документацията - Критерии за подбор на участниците:  

 

 

 

1. Технически и професионални способности:  

1.1. Участникът да е изпълнил минимум една дейност, сходна с предмета на поръката, 

изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.   

Като сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, възложителят приема 

изпълнението на дейности по предоставяне на услуги, свързани с разпечатване и копиране на 

документи, посредством принтери/ многофункционални машини, предоставени от изпълнителя, 

с годишно натоварване минимум 10 000 000 или  повече брой копия.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

минималното изискване за изпълнени доставки се доказва от един или повече от участниците в 

обединението. 

1.2. Участникът в процедурата трябва да прилага система за управление на качеството, 

сертифицирана от акредитиран сертификационен орган, за съответствие със стандарта EN ISO 

9001:2015 или еквивалентен с обхват – сервиз, поддръжка на печатащи устройства. Прилагат се 

копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за 

управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен. 

1.3. Участникът да е сертифициран за внедрена система за управление на околната среда ISO 

14001:2015 с обхват - сертификата да съдържа дейности като сервиз, поддръжка на принтиращо 

оборудване, със смяна на консумативи. 

1.4. Участникът трябва да прилага внедрена система за управление на IT услуги, по стандарт 

ISO 20000:1:2011/ БДС ISO/IEC 20000-1:2012 или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка. 

1.5. Участникът да е сертифициран за внедрена система за управление на сигурността на 

информацията по ISO 27001:2015 с обхват продажба, сервиз и поддръжка на принтиращо 

оборудване. 

1.6. Да представят валиден сертификат на името на участника за внедрена система за 

управление на здраве и безопасност при работа (СУЗБР) в съответствие със спецификация 

OHSAS 18001 с обхват продажба, сервиз и поддръжка на принтиращо оборудване. 

Участникът трябва да декларира, че доставеното оборудване ще отговаря на 

Техническите изисквания, ще бъде ново, неупотребявано и придружено от сертификати за 

произход. 

1.7. Участникът трябва да разполага с минимум 10 сервизни техници, които ще извършват 

сервизното обслужване на принтиращото оборудване при изпълнението на дейностите по 

договора. Прилага се списък на специалистите, в който се посочва образование, професионална 

квалификация и професионален опит. 

1.8. Участникът трябва да декларира осигуряването на пълна гаранционна поддръжка на 

доставеното оборудване за срока на договора. Доказва се с декларация свободен текст. 

1.9. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на 

стандарта за качество ISO 9001:2015 с обхват производство на принтиращо оборудване. Доказва 

се с приложен сертификат ISO 9001:2015 или еквивалентен за съответния производител. 

1.10. Предлаганата техника трябва да има степен на защита и електромагнитна 

съвместимост, доказана със съответните документи/сертификати. Електрическо захранване – 

цялото оборудване трябва да е пригодно за работа с електрическо захранване в Република 

България – 220 V / 50 Hz. 

1.11. Оторизация от производителя на техниката или негов официален представител за 

България (ако Участникът не е неин производител). Доказва се с оторизационно писмо, договор 

за партньорство и др. 



 

   

1.12. Производителят на предложената техника трябва да притежава действаща програма за 

изтегляне на отработените консумативи. Програмата трябва да е налична и реално 

функционираща на територията на Р. България. Доказва се с декларация свободен текст. 

 

 

 
 

D.Karabova
Text Box
Заличено на осн. с чл. 4, т.1 от  Регламент (ЕС) 2016/679




















































































































































