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ПЕТЪР ГОРНОВСКИ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН,                                                                                                       

        И ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

                                                                  

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

         

             УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,  

           Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува  

настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: 

„Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране, факс чрез 

многофункционални устройства в структурата на ДАМТН“. 

Целта на поръчката е осигуряване на възможност за печат, сканиране, 

копиране и факс чрез многофункционални устройства, собственост на изпълнителя 

и предоставени на възложителя в сградите, в които се намират неговите структурно 

обособени единици, за временно и възмездно ползване за срока на договора. 

При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се съобрази 

със следните  технически спецификации и изисквания на възложителя: 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

За предоставянето на услугите по печат, сканиране, копиране и факс, участникът 

следва да предостави за временно и възмездно ползване на 23 бр. многофункционални 

устройства (МФУ) със следните минимални технически характеристики по групи: 

 

Група 1 –  черно бял печат, включени копия за 1 месец 6000 

- Копир, принтер и скенер функции. 

- Формат на хартията А3/А4 

- Скорост на печат 30-45к/мин. 

 

- Пиедестал (Шкаф)  

- Устройство за автоматично двустранно подаване на оригинали. 

- Устройство за автоматичен двустранен печат. 

- Мрежов интерфейс и уеб интерфейс за контрол. 

- Мрежов цветен скенер с функции Scan-to-email & Scan-to-folder, 

даващи възможност за сканиране без инсталиране на допълнителен 

софтуер и драйвери. 

- Различни възможности за ограничаване и контрол на достъпа до 

всички функции на машината по потребители и/или групи. 

 

 

Група 2 - пълноцветен печат, включени копия за 1 месец 4000к 

- Копир, принтер и скенер функции. 

- Формат на хартията А3/А4 

- Скорост на печат 20-40к/мин. 



- Пиедестал (Шкаф)  

- Устройство за автоматично двустранно подаване на оригинали. 

- Устройство за автоматичен двустранен печат. 

- Мрежов интерфейс и уеб интерфейс за контрол. 

- Мрежов интерфейс и уеб интерфейс за контрол. 

- Мрежов цветен скенер с функции Scan-to-email & Scan-to-folder, 

даващи възможност за сканиране без инсталиране на допълнителен 

софтуер и драйвери. 

- Различни възможности за ограничаване и контрол на достъпа до 

всички функции на машината по потребители и/или групи. 

 

Група 3 - черно бял печат, включени копия за 1 месец 4000к 

- Копир, принтер и скенер функции. 

- Формат на хартията А3/А4 

- Скорост на печат 20-40к/мин. 

- Пиедестал (Шкаф)  

- Устройство за автоматично двустранно подаване на оригинали. 

- Устройство за автоматичен двустранен печат. 

- Мрежов интерфейс и уеб интерфейс за контрол. 

- Мрежов цветен скенер с функции Scan-to-email & Scan-to-folder, 

даващи възможност за сканиране без инсталиране на допълнителен 

софтуер и драйвери. 

- Различни възможности за ограничаване и контрол на достъпа до всички 

функции на машината по потребители и/или групи. 

 

Група 4 – А4,.черно бял печат, включени копия за 1 месец 3000к 

- Копир, принтер, скенер и факс функции. 

- Формат на хартията А4 

- скорост 30-40к/мин 

- Една тава за хартия за мин. 250 листа и бай-пас за мин. 25 листа. 

- Устройство за автоматично двустранно подаване на оригинали. 

- Устройство за автоматичен двустранен печат. 

- Мрежов интерфейс и уеб интерфейс за контрол. 

- Мрежов цветен скенер с функции Scan-to-email & Scan-to-folder, 

даващи 

Група 5 – А4,., черно бял печат, включени копия за 1 месец 2000к 

- Копир, принтер, скенер и факс функции. 

- Формат на хартията А4 

- скорост 20-30к/мин 

- Една тава за хартия за мин. 250 листа и бай-пас за мин. 25 листа.  

- Устройство за автоматично двустранно подаване на оригинали. 

- Устройство за автоматичен двустранен печат.  

- Мрежов интерфейс и уеб интерфейс за контрол. 



- Мрежов цветен скенер с функции Scan-to-email & Scan-to-folder, 

даващи възможност за сканиране без инсталиране на допълнителен 

софтуер и драйвери. 

Включена профилактика и диагностика на устройство, собственост на 

възложителя – Canon IR 2520. Диагностиката ще се извършва при повреда на 

устройството и след заявка на Възложителя. 

 

Изисквания към изпълнението:  

 Устройствата да се доставят до адресите на ДАМТН съгласно Приложение 1  

 Устройствата да се монтират и свържат физически в ел. и LAN мрежите на 

Възложителя.  

 Устройствата да се доставят с необходимите за това кабели  

 Срокът на доставка и монтаж до адресите на ДАМТН съгласно приложението 

да бъде не по-голям от 20 работни дни от датата на сключване на договора.  

 Да се осигури пълна сервизна поддръжка на доставените изделия за периода на 

договора, която да включва всички необходими консумативи и части за 

работата на техниката за сметка на Изпълнителя. 

Срок за изпълнение:  

Срокът на изпълнение на поръчката е една година или 12 (дванадесет) месеца, считано 

от началната дата, на която всички устройства са инсталирани при Възложителя и са 

въведени в режим на експлоатация, но не преди датата на сключване на договор, или до 

изчерпване на финансовия ресурс, което от двете събития настъпи първо.  

Място на изпълнение на поръчката:  

Място на изпълнение на поръчката е сградите на ДАМТН, намиращи се на 

територията на страната, подробно описани в приложен Списък - Приложение 1. 

 

Стойност на поръчката: 

 

 Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 30 000 ( тридесет хиляди)  лева  

без ДДС или 36 000  (тридесет и шест хиляди) лева с ДДС. 

 Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на 

обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща 

определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие; 

 

  Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в предложената 

крайна цена от участника (в т.ч. всички дължими данъци, такси, мита и други плащания, 

съгласно действащото законодателство, транспортни разходи и разтоварване до мястото 

за изпълнение на поръчката, както и стойността на всички други разходи за изпълнение 

на изискванията по техническата спецификация). 

Критерии за възлагане: 



Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане 

„най-ниска цена“, както следва: 

T „най-ниска цена “: 

 

Т=60*Тнаем + 30*Тчб + 10*Тцв, където: 

 

Най-ниската наемна  цена“, се изчислява по формулата: 

 

Тнаем  =
𝑇н1+𝑇н2+𝑇н3+𝑇н4+𝑇н5

5
  

 

Тнаем (1-5) се определят като: 
най малката предложена цена за месечен наем на група 

предложена цена от оценявания участник за тази група
 

 

Тчб = 
най−малка цена на ЧБ копие

 цена на копие на оценявания участник
 

 

Тцв = 
най−малка цена на Цветно копие

цена на копие на оценявания участник
 

 

ЧБ – черно-бяло копие; 

ЦВ – цветно копие; 

Възможен максимален брой точки Т ≤ 100. 

Цената на копие се закръгля до 4 знака след десетичната запетая. 

 

Цената за годишен наем се формира като сбор от единичните цени за съответните бройки 

съгласно приложение 1 – Разпределение на МФУ в сградите на ДАМТН. 

 

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до четвъртия знак след 

десетичната запетая. 

 

Цените включват всички разходи на изпълнителя свързани с доставка, инсталиране, 

обслужване, поддръжка на МФУ. Срокът за отстраняване на функционален проблем с 

устройството повреда или липса на консуматив, да е не повече от 12 работни часа за 

София и 24 за провинцията след подаване на сигнала. 

 

В цената на отпечатано копие от съответното устройства са включени стойността на 

всички консумативи  и съпътстващи резервни части за нормалната работа на МФУ, както 

и разходите по транспортиране на консумативите и апаратурите за извършване на 

прегледите и ремонтите на място. 

 

На първо място се класира участникът, чиято оферта  съдържа най-ниско  Т. 

 

Изисквания към  кандидатите и участниците: 



Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано до 

датата на подаване на офертата, най-малко два договора за услуги, които са сходни или 

идентични с предмета и обема на обществената поръчка. 

 Под „услуги, които са сходни или идентични с предмета на обществената 

поръчка“ следва да се разбира услуги по печат, сканиране, копиране и факс чрез 

многофункционални устройства.“ 

Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на договори за доставки, 

които са сходни или идентични с предмета на обществената поръчка, изпълнени от 

участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, като 

приложение към офертата. От списъка следва да е видна най-малко информацията за 

получател на услугата, броя на предоставените МФУ, стойност на предоставена услуга 

и получателя. 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

      Срокът на валидност на офертите е 30 календарни дни от датата на подаването 

им; 

 

 Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. 

М. Димитров” № 52 А, до 17:30 ч. на 11.12.2018 г. 

Офертата трябва да съдържа: 

1. Техническо предложение по образец на възложителя;  

2. Ценово предложение по образец на възложителя; 

 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване на офертите или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. 

 

 Върху опаковката се изписва :  

а) наименование на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо; 

б) адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност  - факс и 

електронен адрес; 

в) наименование на обществената поръчка; 

 Комуникация с Възложителя: 

             Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка са в писмен вид.  

            Документите които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от 

участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от законния представител  или 

изрично упълномощено за целта лице и печат. 

 



Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за контакт 

на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. 

„Д-р Г. М. Димитров" №52А. 

Лице за контакти: 

Венцислав Лозанов, имейл адрес: Ventsislav.Lozanov@damtn.government.bg, тел. 

0888084081  

 

       Приложение:  

1. Оферта 

2. Образец на техническо предложение; 

3. Образец на ценово предложение; 

4. Списък – Разпределение на  многофункционалните устройства на ДАМТН 

 

 


