
Утвърждавам: 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ …П …………

                         /Станимир Пеев/

Технология на печат Лазерен чернобял

Управление Цветен сензорен дисплей (touch screen)

Формат на хартията A5–A3; A6S

Грамаж на хартията 60–220 г/м2

Системна памет 2 GB

Системен твърд диск 250 GB

Интерфейс Gigabit Ethernet; USB

Модул - Касета 1 500 листа; A5–A4; 60–220 г/м2

Модул - Касета 2 500 листа; A5–A3; 60–220 г/м2

Модул - Поставка и шкаф за копир да има колела за мобилност

Скорост на печат / копиране 22 стр. A4 в минута, 14 стр. A3 в минута

Скорост на сканиране (RADF) до 45 изображения в мин.

Време за отпечатване на първо копие 5,3 сек.

Подаване на документи и начин на 

сканиране

Плоско (Flatbed) и устройство за автоматично подаване и двустранно 

сканиране (RADF): 100 листа

Двустранен печат автоматичен

Разделителна способност на копиране / 

сканиране
600х600 dpi

Резолюция на печат 1800 x 600 dpi

Файлови формати
TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Компактен XPS;

DOCX; XLSX; PDF с възможност за търсене; PDF/A;

Обем за копиране/печат (месечен) Препоръчитилен: 10 000 стр., Максимален: 19 000 стр.

Консумативи
Капацитет на тонера: 23 000 страници

Капацитет на барабан/девелопер: 80 000 стр./600 000 стр.

Гаранция от датата на доставка 36 месеца,  на мястото на експлоатация

Допълнителни изисквания:

1. Предлаганата копирна машина (стоката) следва да отговарят на изискванията, установени в нормативните,

технически и законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента на възлагане

и изпълнение на обществената поръчка.

2. Стоката следва да бъде нова, неупотребявана, както и да отговаря на минималните задължителни технически

изисквания посочени в настоящата техническа спецификация.

3. Стоката се доставя в подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защита от външно влияние и

повреди по време на транспортирането им до мястото на изпълнение на обществената поръчка.

4. Участникът, избран за Изпълнител на обществената поръчка, предоставя на Възложителя гаранционен срок на

предлаганата стока, който следва да има продължителност не по-кратък от посочения в гаранционната карта на

производителя, както и не по-кратък от минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата

Техническа спецификация.

5. Предлаганата компирна машина следва да е със нанесена СЕ маркировка.

6. Стоката трябва да са придружени с необходимите документи за произход.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                         

За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

         „Доставка на копирна машина за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси”

Копирна машина А3 - 1бр.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ


