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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За изпълнение на обществена поръчка за доставка, открита чрез публична покана по реда
на Гл. Осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка, осъществена чрез покупка на 1 /един/ брой
многофункционално устройство, за нуждите на административната дейност на ТП ДГС
Цонево за 2015 година”, открита във връзка със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на
СИДП ДП Шумен.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЦОНЕВО ТП НА
СИДП ДП ШУМЕН
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
„Доставка, осъществена чрез покупка на 1 /един/ брой многофункционално устройство,
за нуждите на административната дейност на ТП ДГС Цонево за 2015 година”
ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА

ПОРЪЧКАТА:

Доставка

на

многофункционално устройство със следните характеристики
№

Спецификация

1
2
3

Цветно копиране и принтиране

4
5
6
7
8
9
9.1.
9.2.

да

Функция сканиране

да

Факс

да

Скорост на Ч/Б копиране

Минимум 20 броя
в минута

Разделителна способност Ч/Б

Мин.600 х600 dpi

Максимален размер хартия

А4

Двустранен печат

да

Автоматично подаващо устройство за документи

да

Изводи:
USB 2.0

да

Ethernet

да
25-400% /стъпка
1%/
Минимум 3000
копия за черния
цвят
Минимум 2500
копия за цветно

10

Мащабиране /увеличение и намаление/

11

Консумативи- тонер касета

1

брой

Минимум 30000

12 Натоварване стр/месец
стр
ВАЖНО!!!
Стоката предложена от участниците може да бъдат идентична с горепосочените
характеристики , или еквивалентни на тях, със същото или по-добро качество и
функционалност.
В случай, че участникът предлага различна стока от посочената от възложителя, следва
да изготви сравнителна таблица за съществените характеристики на предлаганата от
него стока, и тези посочени от възложителя, от която таблица да е видна
еквивалентността на стоките, или превъзходството на предлаганите от участника.
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:
Минимална гаранционна поддръжка – 24 месеца. За посоченият период изпълнителят
се задължава да разполага с необходимите консумативи за обслужване на
многофункционалното устройство.
2. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката:
При доставка на стоката предмет на поръчката се съставя приемо-предавателен
протокол/ стокова разписка, след инсталация на стоката се съставя протокол за
инсталиране и готовност на стоката за употреба, а плащането на цената се извършва на
основание издадена фактура.
3. Изисквания за обучение на персонала на възложителя за експлоатация:
НЯМА
4. Подпомагащи дейности и условия от възложителя.
Доставената стока се монтира/инсталира от представител на изпълнителя, и се предават
на възложителя в състояние на готовност за работа.
СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА :

1. Място на изпълнение на поръчката- ТП ДГС „Цонево“, с.Цонево, обл.Варна,
ул.”Хр.Трендафилов” №54.
2. Срок на договора – 31.12.2015г
3. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:
3.1. Възлагането на дейностите е както следва:
Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email, в
срок не по- дълъг от три работни дни, считано от датата на получаването й.
3.2. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемопредавателен протокол и представяне на оригинална фактура , издадена от
Изпълнителя
3.3.Предложената цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с
изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им франко
обекта на възложителя : с.Цонево, обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54 .
3.4. Срок на валидност на офертата- не по- кратък от 30 дни от крайният срок за
депозиране на оферти.

РЕКЛАМАЦИИ
При установяване в последствие на влошени качества и негодност на стоката
доставена от Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да изисква подмяна на
същата, в съответствие с условията и изискванията в документацията, подписания
договор и техническата спецификация.
Изпълнителят е длъжен да подмени за своя сметка стоката, която трябва да е със
същите или с по-високи параметри, качество и да е в срока на годност, при условията и
сроковете на договора.

Изготвил:.........п..........
/Теменужка Петкова – ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Цонево- с
квалификация по предмета на поръчката/
Дата на предаване на Възложителя:07.09.2015г

