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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 3483 

 

гр. София, 18.06.2015г. 

 

Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в обществена поръчка, 

чрез публична покана, с предмет: „Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, 

офис техника и оборудване за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, на основание чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), давам следните 

Р А З Я С Н Е Н И Я: 

 

Въпрос № 1:  „Моля да уточните, какво е изискването на Възложителя относно Таблица 2 от 

Техническата спецификация – консумативите да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да 

са производство на съответната марка техника (Hewett-Packard тонерда бъде производство на Hewett-

Packard и съответно писмо за доказване на оригиналността да бъде от производителя или оторизиран 

негов представите) или да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и производство на други 

фирми (съвместими), притежаващи документ за качество и произход и оторизациооно писмо от 

производителя?”  

Отговор: Предлаганите от участниците в процедура за възлагане на обществената поръчка, с 

предмет: „Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, офис техника и 

оборудване за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, 

тонер касети следва да са нови, с минимум 75% остатъчен срок на годност, оригинални, 

нерециклирани, неупотребявани и да са произведени от производителите на съответната 

марка техника.  
 

Въпрос № 2: „Изискването на Възложителя по т. 5.5. от Условията Приложение № 1 за 

„Заверено копие от Оторизационно писмо от производителя на предлаганата от 

съответния участник марка и модел стока”, отнася ли се за артикулите от Таблица 1 и 

Таблица 2 от Техническата специгикация?” 

Отговор: Оторизационните писма, даващи право на участниците да предлагат стоки на 

производителя, издадени от производителите или от техни официални представители за България, следва да 

бъдат представени за артикулите от Таблица №1, Таблица №2 и Таблица №3 от Техническата 

спецификация (Приложение №2 от Документацията за участие в обществената поръчка). 
 

Въпрос № 3:  „Моля да уточните под оригинални и нерециклирани консумативи дали 

имате предвид те да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да са 

производство на съответната марка техника или да са нови, оригинални, нерециклирани, 

неупотребявани и производство на други фирми (съвместими).” 

Отговор: Предлаганите от участниците в процедура за възлагане на обществената поръчка, с 

гореописания предмет, стоки трябва да са нови, с минимум 75% остатъчен срок на годност, а 

предлаганите тонер касети да са оригинални, нерециклирани и неупотребявани, произведени 

от производителите на съответната марка техника.  

 

СТАНИМИР ПЕЕВ           ……………/П/………….. 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 


