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92-02-15/15.04.2019 г.                   ОДОБРЯВАМ: (п) 

                                                                                  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: 

„Рециклиране на тонер касети за мултифункционални устройства и принтери 

собственост на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН)“.   

 

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

със следните изисквания на възложителя: 

 

I. Техническа спецификация и изисквания към изпълнението: 

За работоспособността на печатащите устройства в ДАМТН е необходимо да се 

осигурят тонер касети, както следва: 

Рециклиране на тонер касети, собственост на възложителя: 

№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПРИНТЕРА 

ВИД НА ТОНЕРА Мярка  К-во* Копия 

1. Xerox WC PE 120i 013R00606 Бр. 60  5000 

2. Xerox Phaser 3100MFP+ чип 106R01378 Бр. 10 4000 

3. Xerox Phaser 3100MFP само чип  Бр.  5 4000 
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4. Xerox Phaser 3428 106R01246 – черна 

тонер касета за 

8000 страници А4 

при 5% покритие 

Бр. 10 8000 

5. Xerox Work Centre 3210 106R01487 Бр. 10 4000 

6. Xerox Phaser 3052 или WC 3215 106R02778 Бр. 10 3500 

7. Xerox Phaser 3010/3040 106R02182 Бр. 4 1000 

8. Lexmark X 364 dn X264A11G Бр. 5 3500 

9. Lexmark MX 610 dn 60F3H00 Бр. 3 10000 

10. HP LJ 1012, 1018, 1020, 1022, 

2010 

Q2612A Бр. 120 2500 

11. HP MFP426 CF 226 Бр. 20 9000 

12. HP 3390 (LJ 1320) Q5949X Бр. 8 6000 

13. HP Lazer Jet P 1005 CB 435 A Бр. 2 1500 

14. HP Lazer Jet P 3005 M Q7551 A Бр. 2 6500 

15. HP Lazer Jet Pro P 1102 CE285 A Бр. 10 1600 

16. HP Lazer Jet M1102n CE436A Бр. 4 2000 

17. HP Lazer Jet Pro P1600 CE278A Бр. 4 2000 

18. Цветен мрежов принтер HP 

CP3505dn 

Q 6470 A Бр. 4 6000 

Q 7581 A Бр. 2 6000 

Q 7583 A Бр. 2 6000 

Q 7582 A Бр. 2 6000 

19. HP Color Lazer Jet 1600 Q 6000 A Бр. 4 2500 

Q 6001A Бр. 2 2000 
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Q 6002 A Бр. 2 2000 

Q 6003 A Бр. 2 2000 

20. SAMSUNG SCX 4729 FD MLT-D103L/ELS Бр. 45 2500 

21. Samsung SCX 4650 MLT-D117S-черна 

тонер касета за 

2500 страници А4 

при 5% покритие 

Бр. 10 2500 

22. Samsung ML 3050  Бр. 2 8000 

23. Samsung ML-1660, 1862, 1865 MLT-D1042S/ELS Бр. 30 1500 

24. Ricoh SP330  Бр. 15 7000 

25. Brother MFC 9600 TN-черна тонер 

касета за 6000 

страници А4 при 

5% покритие 

Бр. 4 6000 

26. Кyocera FS- 720 TK110 Бр. 4 6000 

 

*Забележка: Посочените количества тонер касети са приблизителни. 

Възложителят си запазва правото да променя количествата при необходимост 

чрез предварителна заявка и без да надвишава максимално допустимата 

стойност на договора. 

 

 Всички рециклирани касети да бъдат тествани преди доставка; 

 Всички рециклирани касети да бъдат доставяни в опаковка, подходяща за тяхното 

съхранение, в която да има и тестово копие на рециклираната касета; 

 Качеството на печат на всички рециклирани касети да не зависи от броя 

презареждания и да могат да гарантират определения за всеки модел номинален брой 

копия; 

1.При извършване на дейностите си, участниците следва да спазват изискванията на 

Закона за безопасни и здравословни условия на труд и нормативните актове за 
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осигуряване на здраве и безопасност при работа, Закона за управление на отпадъците 

и др. приложими нормативни и поднормативни актове. 

2. Дейностите по рециклиране на тонер касети включват: 

2.1.Вземане на касетите от склада на възложителя; 

2.2.Рециклиране на  касетите и доставката им обратно до склада на възложителя; 

2.3.Рециклираните касети трябва да могат да осигурят определения брой копия с 

необходимото качество. Броят копия следва да бъде посочен в предложението на 

участника. 

2.4.Тонер касетите трябва да бъдат доставяни в опаковка, която да предпазва стоката 

от външни  въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад и да има 

лесно видима маркировка за модела на устройството за което са предназначени. 

2.5.Участникът, определен за изпълнител се задължава на основание чл.14, ал.1 и ал.3 

от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.13 от Наредбата за излязлото 

от употреба електрическо и електронно оборудване да приема отработените тонер 

касети от възложителя до изчерпване на цялото количество. Приемането и 

предаването на отработените тонер касети се извършва след получено уведомление от 

възложителя, като за приемането и предаването се съставя протокол. 

2.6.Изпълнителят следва да осигури и достави необходимият брой специални 

контейнери, където да се събират и съхраняват отработените тонер касети до 

обратното им предаване на изпълнителя. За доставката на контейнерите се подписва 

протокол за приемане и предаване. 

2.7. Дейностите по рециклиране на тонер касети се извършва след заявка от 

възложителя до изпълнителя, изпратена писмено по електронна поща. Заявката се 

изпълнява до 5 (пет) работни дни. Доставките се извършват на адреса на възложителя 

(склада на възложителя). 

3. Приемането на изпълнението се извършва с подписване на двустранен протокол. 

4. Възложителят не е длъжен да заяви за рециклиране в пълен обем посочените 

количества от касетите. 

II. Общи изисквания 

1.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“. 
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2. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 15 803 (петнадесет хиляди 

осемстотин и три)  лева  без ДДС или 18 963,60 (осемнадесет хиляди деветстотин 

шестдесет и три лева и 60 стотинки) лева с ДДС; 

2.1.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. 

 

2.2.Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на изпълнителя за 

пълното изпълнение на поръчката, качествено и в срок, според нуждите на 

възложителя, включително транспортни разходи за приемане и доставка на 

консумативите. 

2.3.В ценовата си оферта участникът следва да предложи единична цена в лева без 

ДДС и обща цена в лева без ДДС.  

2.4.Предложената цена трябва да е до втори знак след десетичната запетая. 

2.5.На първо място ще бъде класиран участник, предложил най-ниска обща  единична 

цена. 

3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от 

стойността на договора без ДДС, посочена в проекта на договор.  

Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:  

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ДАМТН:  

Българска народна банка,  

Банков код BIC: BNBGBGSD,  

Банкова сметка IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01  

   В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочена датата 

на протокола за определяне на изпълнител на поръчката, за която се внася гаранцията.  

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, 

издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност най-малко 45 

(четиридесет и пет) дни след изтичане срока на договора.  

в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 45 

(четиридесет и пет) дни след изтичане срока на договора.  

          Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.  

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение.  

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 

от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  
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  Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на 

сключване на договора.  

         Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

4. Срокът на валидност на офертите е 30 календарни дни от датата на подаването им; 

           

5.   Срокът на изпълнение на услугите е  12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на 

финансовия ресурс, което от двете събития настъпи първо. 

 

III. Изисквания към кандидатите и участниците: 

1.Критерии за подбор – Възложителят не поставя изисквания по отношение на 

годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, както и по 

отношение на икономическото и финансовото състояние на участника. 

2.Технически и професионални способности на участника.  

 Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, най-малко две услуги, които са сходни или 

идентични с предмета и обема на поръчката; 

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

обществената поръчка“  следва да се разбира услуги по рециклиране на тонер касети. 

 За доказване съответствието с този критерий, участникът представя Списък 

на извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената 

поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, придружен с доказателства за извършените дейности и посочване на 

стойностите, датите и получателите. 

 Участникът да притежава разрешително за извършване на дейности по 

събиране и транспортиране на отпадъци с код 080317* (отпадъчен тонер за печатане, 

съдържащ опасни вещества) в съответствие с разпоредбите на Закона за управление 

на отпадъците. 

 За доказване съответствието с този критерий, участникът представя заверено 

копие от притежаваното разрешително. 

 

4.Други изисквания 

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

М. Димитров” № 52 А, до 17:30 ч. на  22.04.2019 г. 

 

4.2.Офертата трябва да съдържа: 

4.2.1.Техническо предложение; 

4.2.2.Ценово предложение по образец на възложителя; 

4.2.3. Списък на извършените услуги, идентични или сходни с предмета и 

обема на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано 
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от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства за извършените 

дейности и посочване на стойностите, датите и получателите; 

 4.2.4. Заверено копие от притежавано разрешително за извършване на 

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 080317* (отпадъчен тонер 

за печатане, съдържащ опасни вещества) в съответствие с разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците. 

5. 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. 

6. 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; 

  7.Комуникация с Възложителя: 

             Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани 

с настоящата обществена поръчка са в писмен вид.  

8.  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, системен администратор II 

степен, телефон: 0888084081, e-mail: Ventsislav.Lozanov@damtn.government.bg 

 
  

  

 

       Приложение:  

1. Образец на техническо предложение 

2. Образец на ценово предложениe 
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