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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 4124 
 

гр. София, 09.07.2014г. 
 

Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка по реда на глава Осма „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с предмет: 
"Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, офис техника и оборудване за нуждите на 
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" и на основание чл. 101б от ЗОП, давам 
следните 

 
Р А З Я С Н Е Н И Я: 

 
Въпрос 1: В Документацията, Приложение 1, раздел II „Изисквания към участниците в процедурата”, 

буква В „Изисквания за качество”, в т. 2 сте посочили изискване „…., а предлаганите тонер касети да са 
оригинални"  

Моля да уточните дали правилно тълкуваме значението на думата, като под оригинални разбираме 
участниците да оферират оригинални консумативи, произведени от производителите на съответната марка 
разпечатваща и копираща техника. 

 
Отговор: Предлаганите от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 

глава Осма „а” от ЗОП, 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 произведени от производителите на съответната марка техника. 

 
Въпрос 2: Ако потвърдите, че под оригинални се разбира - произведени от производителите на 

съответната марка техника, моля да уточните дали оторизационните писма, даващи право на участниците да 
предлагат стоки на производителя, трябва да са издадени от производителя или негов официален представител 
за България 

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

бъдат издадени както от производителите, така и от техните официални представители за България. 
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