съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

Системно време: 30.1.2019 г. 10:42 ч.

1050 Доставка на оригинални тонери и други
Помощ
консумативи за печат за копирни и печатащи
устройства с различни марки за нуждите на ИА "Главна
инспекция по труда" Избор на изпълнител
Цветелия Петрова
Изход

Параметри
Оферти

График
Оценка

Изисквания

Образец на ценова оферта

Сравнение и избор

Изисквания към участниците

Тръжно досие

Участници

Въпроси и отговори

Дейности

Договор с изпълнителя

1. Предложение за изпълнение на поръчката

1.1. Техническо предложение

Публикувани процедури за РС
Събиране на заявки

Въпроси

1.1. Техническо предложение

Рамкови споразумения
Мини-процедури
Документен център

(няма)
Филтрирай по статус:

Без статус

Готови

За проверка

За корекция

Известявания
Изглед за Участниците

1.1.1.

Съобщения

Календар

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация на артикулите, съдържаща
се в образеца на ценова оферта при следните условия:

Персонална информация

1. Приемаме да изпълняваме поръчката от датата на сключване на договора до 31.05.2019 г.

Фирмен профил

2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в образеца на ценова оферта и в пълно
съответствие с изискванията и параметрите, посочени в него.

Мoят профил

Информационно табло

Контакти

3. Приемаме да доставяме артикулите, предмет на поръчката, за които участваме в процедурата, по
начина и до местата, определени от Възложителя в проекта на договор.
4. Декларираме, че консумативите, които предлагаме съгласно образеца на ценова оферта, са
оригинални, нови, неупотребявани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и
копирна техника или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията
на техниката, предоставена от производителя.

Лице за контакт:
Николай Тюркеджиев
02 8101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.govern

5. Предложените от нас артикули по настоящата открита процедура отговарят на нормативноhttps://sevop.minfin.bg/Content/Tender/SurveyQuestions.aspx?tenderId=1050&surveyId=1000&groupId=1562
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установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители.
6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител сме в състояние при необходимост/поискване да
представим:
- Декларация за съответствие от доставчика, която съдържа важна за идентифицирането на продукта
информация като: директивата, съгласно която се издава; производителят, неговия упълномощен
представител, ако е необходимо, лицето, което пуска продукта на пазара и/или в действие;
нотифицираният орган, оценил съответствието; посочване на хармонизираните стандарти или други
нормативни документи (в случай, че това се изисква) ;
- Информационният лист за безопасност;
- Сертификат за произход и качество, както и документи, доказващи, че доставените артикули са
оригинални.
7. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в Рамково
споразумение №СПОР-8/16.05.2017 г. и проекта на договор в настоящата мини процедура.
Настоящото предложение е валидно 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще
остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Тип

Минимално
изискване

Да / Не

Найлош

Найдобър

Единици

Нуждае се от
оценяване

Не

Да

—

—

Позволи на участника да
прикача документ/и

Вижте параметрите на въпроса
1.1.2.

Моля, попълнете вашето предложение за гаранционен срок на артикулите, както следва:

Гаранционният срок на всички предлагани артикули" е .................... месеца (минимум 6) и започва да
тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол или друг сходен документ,
удостоверяващ приемането на стоките, съгласно условията на договора.

Тип

Отворен

Минимално
изискване

Найлош

Найдобър

Единици

Не

Да

—

Нуждае се от
оценяване

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/SurveyQuestions.aspx?tenderId=1050&surveyId=1000&groupId=1562

Позволи на участника да
прикача документ/и
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въпрос
Вижте параметрите на въпроса
1.1.3.

Участникът следва да разполага с оторизации от производители или официални представители на
съответните марки копирни и печатащи устройства, удостоверяващи, че участникът има правото да
продава на територията на Р България към датата определена като краен срок за подаване на оферти
оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства със съответните марки, както и че
предложените от участника консумативи с тези марки са оригинални, нови, неупотребявани и се
оферират, продават и доставят с оригинална гаранция на вносителя. Моля отговорете с "Да/Не".

Тип

Минимално
изискване

Да / Не

Найлош

Найдобър

Единици

Нуждае се от
оценяване

Не

Да

—

—

Позволи на участника да
прикача документ/и

Вижте параметрите на въпроса
1.1.4.

Участниците следва да декларират отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Документи:
Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.doc 168 Kb

Тип

Въпрос,
изискващ
прилагане на
документ

Минимално
изискване

Найлош

Найдобър

Единици

Не

Да

—

Нуждае се от
оценяване

Позволи на участника да
прикача документ/и

Вижте параметрите на въпроса

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
"Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез
Европейския социален фонд
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/SurveyQuestions.aspx?tenderId=1050&surveyId=1000&groupId=1562
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Възложител: ЦООП към МФ
Изпълнител: НегоПро
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СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:93 load:515 prerender:609 Total:750 Browser load:321 latency:80
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

Системно време: 30.1.2019 г. 10:39 ч.

1050 Доставка на оригинални тонери и други консумативи
за печат за копирни и печатащи устройства с различни
марки за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда"
Избор на изпълнител
Цветелия Петрова
Изход

Параметри
Оферти

График
Оценка

Всички оферти

Изисквания

Образец на ценова оферта

Сравнение и избор

Ронос ООД оферта

Тръжно досие

Изисквания

Участници

Въпроси и отговори

Дейности

Договор с изпълнителя

1. Предложение за изпълнение на поръчката

Преглед

Публикувани процедури за РС
Събиране на заявки

1. Предложение за изпълнение на поръчката Въпросник
4 Въпроси

Ронос ООД
Жана Боянова
070017017
zop@officemarket.bg

Рамкови споразумения
Мини-процедури
Документен център
Съобщения
Известявания

100%

попълнени

Календар

Персонална информация
1.1. Техническо предложение
попълнени

1.1.1.

попълнени

Информационно табло
Фирмен профил

Минимално изискване

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация на артикулите, съдържаща се
в образеца на ценова оферта при следните условия:

Мoят профил
Контакти

1. Приемаме да изпълняваме поръчката от датата на сключване на договора до 31.05.2019 г.
2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в образеца на ценова оферта и в пълно
съответствие с изискванията и параметрите, посочени в него.
3. Приемаме да доставяме артикулите, предмет на поръчката, за които участваме в процедурата, по
начина и до местата, определени от Възложителя в проекта на договор.
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyPreview.aspx?groupId=1562&tenderId=1050&offerid=4081&surveyId=1000

Лице за контакт:
Николай Тюркеджиев
02 8101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.govern
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4. Декларираме, че консумативите, които предлагаме съгласно образеца на ценова оферта, са
оригинални, нови, неупотребявани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и
копирна техника или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на
техниката, предоставена от производителя.
5. Предложените от нас артикули по настоящата открита процедура отговарят на нормативноустановените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители.
6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител сме в състояние при необходимост/поискване да
представим:
- Декларация за съответствие от доставчика, която съдържа важна за идентифицирането на продукта
информация като: директивата, съгласно която се издава; производителят, неговия упълномощен
представител, ако е необходимо, лицето, което пуска продукта на пазара и/или в действие;
нотифицираният орган, оценил съответствието; посочване на хармонизираните стандарти или други
нормативни документи (в случай, че това се изисква) ;
- Информационният лист за безопасност;
- Сертификат за произход и качество, както и документи, доказващи, че доставените артикули са
оригинални.
7. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в Рамково
споразумение №СПОР-8/16.05.2017 г. и проекта на договор в настоящата мини процедура.
Настоящото предложение е валидно 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще
остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)
Прикачени документи:
Приложение № 1 - Проект на договор.docx 47 Kb

1.1.2.

попълнени

Минимално изискване

Липсва прикачен документ

Моля, попълнете вашето предложение за гаранционен срок на артикулите, както следва:

Гаранционният срок на всички предлагани артикули" е .................... месеца (минимум 6) и започва да

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyPreview.aspx?groupId=1562&tenderId=1050&offerid=4081&surveyId=1000
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тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол или друг сходен документ,
удостоверяващ приемането на стоките, съгласно условията на договора.

Гаранционният срок на всички предлагани артикули е 6 (шест) месеца и
започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния
протокол или друг сходен документ, удостоверяващ приемането на
стоките, съгласно условията на договора.

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

Прикачени документи:

1.1.3.

попълнени

Минимално изискване

Липсва прикачен документ

Участникът следва да разполага с оторизации от производители или официални представители на
съответните марки копирни и печатащи устройства, удостоверяващи, че участникът има правото да
продава на територията на Р България към датата определена като краен срок за подаване на оферти
оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства със съответните марки, както и че
предложените от участника консумативи с тези марки са оригинални, нови, неупотребявани и се
оферират, продават и доставят с оригинална гаранция на вносителя. Моля отговорете с "Да/Не".

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)
Прикачени документи:

1.1.4.

попълнени

Минимално изискване

Участниците следва да декларират отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Документи към въпроса:
Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.doc 168 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyPreview.aspx?groupId=1562&tenderId=1050&offerid=4081&surveyId=1000
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Не - Минимално изискване

Декларация по чл.54, ал.1, т.7 Жана Боянова.doc 192 Kb
Декларация по чл.54, ал.1, т.7 Нина Острева.doc 192 Kb

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
"Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез
Европейския социален фонд
Възложител: ЦООП към МФ
Изпълнител: НегоПро
СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:515 prerender:593 Total:593 Browser load:574 latency:75
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1050 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и
печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА "Главна инспекция по
труда"
Ронос ООД оферта
Ценова оферта - част I
#

Описание на консуматива (марка и модел на копиращите/печатащи
устройства, с които е съвместим)

Коефициент

Единична цена в
лв. без ДДС

Обща цена в
лв. без ДДС

1

[TO2] Brother - касета с черен тонер,TN-2120, за 2 600 копия (Brother
DCP-7030 / Brother MFC-7320 / MFC-7440N / MFC-7840W)

20

111,5 лв.

2 230 лв.

2

[ТО45] Brother - касета с черен тонер, продуктов № TN-3280, капацитет
за 8 000 стр. (Brother MFC – 8880DN)

30

183,5 лв.

5 505 лв.

3

[ТО46] Brother - барабан, продуктов № DR3200 – за 25 000 стр. (Brother
MFC-8880DN)

20

212,1 лв.

4 242 лв.

4

[ТОН137] Canon - Тонер продуктов № CRG719, за 2 100 копия (Canon
LBP6650dn, LBP6300dn, MF5580dn, MF5840dn)

20

119,1 лв.

2 382 лв.

5

[TO129] Epson - черна тонер касета, продуктов номер: C13S050583,
капацитет: за 3000 копия (Epson AcuLaser M2300dn)

80

187,4 лв.

14 992 лв.

6

[TO138K] Konica - Касета с черен тонер, продуктов номер A11G151, 29
000 копия при 5 % покритие (Konica Minolta Bizhub C 220)

20

33,5 лв.

670 лв.

7

[TO249Ky] Kyocera - касета с черен тонер, продуктов № TK-1140, 7 200
копия (Kyocera ECOSYS M2035dn)

40

136,7 лв.

5 468 лв.

8

[TO323] Lexmark - касета с черен тонер, продуктов № E260A11G
(Lexmark E260)

160

149,1 лв.

23 856 лв.

9

[TO330L] Lexmark - Барабан, продуктов № E260X22G, до 30 000 копия
(Lexmark E260, E360, E460, X264, X36x, X46x)

50

74 лв.

3 700 лв.

Общо

63 045 лв.

1050 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и
печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА "Главна инспекция по
труда"
Ронос ООД оферта
Ценова оферта - част II
#

1

Описание на консуматива (марка и модел на копиращите/печатащи
устройства, с които е съвместим)

[TО427] Samsung - касета с черен тонер, продуктов номер:Samsung
MLT-D1052L/ELS, за 2 500 страници (Samsung SCX- 4623 F)
Общо

Коефициент

Единична цена в
лв. без ДДС

Обща цена в
лв. без ДДС

20

102,5 лв.

2 050 лв.
2 050 лв.

1050 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и
печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА "Главна инспекция по
труда"
Ронос ООД оферта
Обща цена
#

Ст-ст от ценова оферта - част I

Ст-ст от ценова оферта - част II

1

63 045 лв.

2 050 лв.

Общо

Обща цена в лв. без ДДС

65 095 лв.
65 095 лв.

