
ДОГОВОР № .. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
гДоставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция 
№ 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с 

различни марки" 

Днес, 2016 год., в гр. София, между: 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА /МЕ/, с ЕИК 176789460, с адрес: гр. 
София, ул."Триадица" № 8, представлявано от Татяна Секулова - главен секретар, 
упълномощена със Заповед № Е-РД-16-202/08.05.2015 г. на министъра на 
енергетиката и Мариела Милева, директор на дирекция „Финанси, управление на 
собствеността, информационно и комуникационно обслужване", наричано по - долу 
„ИНДИВИДУАЛЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна, 

и 
„РОЕЛ-98" ООД с ЕИК 121798467, със седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. „Христо Смирненски" № 53, представлявано от Роберт Левиев наричан 
по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

на основание § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 936, ал. 3 от ЗОП (отм.), Рамково 
споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. за възлагане на централизирана 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи 
устройства", обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за 
копирни и печатащи устройства с различни марки" и Решение № Е-РД-16-
200/11.05.2016 г. на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ за определяне на 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор. 

Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема 
срещу възнаграждение да достави оригинални тонери за копирни и печатащи 
устройства с различни марки за нуждите на Министерството на енергетиката. 

(2) Доставката да се извърши от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на този 
договор, техническата спецификация, съдържаща се в ценовата оферта, неразделна 
част от този договор. 

( 3 ) Тонерите и другите консумативи за печат съгласно ал. 1 ще бъдат наричани 
по-нататък „артикули" или „стоки". 

I I . КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

Чл. 2. Стоките, предмет на доставка по чл. 1, ал. 1 следва да отговарят на 
договорените условия и на изискванията съгласно техническата спецификация, 
съдържаща се в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 3. Стоките, предмет на доставка по чл. 1, ал. 1, трябва да отговарят на 
изискванията за качество съгласно раздел И. „Качество на стоките и гаранция. 
Изисквания към опаковката и маркировката" от рамковото споразумение. 

Чл. 4. При поискване от ЦООП или ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи сертификати за произход и качество на 
доставените артикули, декларации за съответствие, информационен лист за 
безопасност. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури опаковка и маркировка на 
доставяните стоки съгласно разпоредбите на рамковото споразумение. 
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I I I . ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 6. (1) Общата стойност на договора е 33 670.32 лв. (тридесет и три 
хиляди шестстотин и седемдесет лева и 32 стотинки ) без ДДС или 40 404.38 лв. 
(четиридесет хиляди четиристотин и четири лева и 38 стотинки) с ДДС. 

(2) Единичните цени за отделните артикули са посочени в ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цените не подлежат на промяна за времето на действие на 
настоящия договор, освен при намаляване на договорените цени в интерес на 
ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „г" от ЗОП 
(отм.). 

Чл. 7. В цената по чл. 6, ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнението на настоящия договор, включително разходите за опаковка, 
маркировка, транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други до мястото за 
доставка, посочено в чл. 12. 

Чл. 8. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ си запазва правото да заявява 
различни количества от артикулите, предмет на доставка, при условие, че общата 
стойност на договора по чл. 6, ал. 1 не се надвишава. 

Чл. 9. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ заплаща стойността на доставените 
артикули по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

Банка: „Прокредит банк" ЕАД 

(2) Плащането се извършва в срок до 20 календарни дни след представяне на 
оригинална фактура и приемо-предавателен протокол или друг сходен документ, 
удостоверяващ приемането на стоките, за установяване на вида на доставените 
артикули и тяхното количество, изготвен по реда на чл. 14. Горните документи 
трябва да се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ на 
адрес: гр. София, ул. „Триадица" № 8 на вниманието на директора на дирекция 
„Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 
обслужване", в срок до 5 (пет) работни дни от датата на доставката. 

Чл. 10. Срокът за извършване на плащането спира да тече, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като 
сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректно представени документи или 
наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. Периодът за плащане 
продължава да тече от датата, на която ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ получи 
фактура, съдържаща всички необходими и задължителни реквизити или поисканите 
разяснения, корекции или допълнителна информация. 

IV. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 11. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е 
със срок на изпълнение до 31.12.2016 г. или до изчерпване стойността на договора. 

(2) Срокът на договора, сключен въз основа на рамковото споразумение, може 
да бъде удължен по изключение при условията на чл. 43, ал. 2, т. 5 от ЗОП (отм.), 
ако до изтичане на срока на рамковото споразумение, ЦООП не е сключил ново 
такова за последващия период. 

V. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА 

Чл. 12. Доставката на артикулите за ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ се 
извършва на адрес ул. „Триадица" № 8, гр. София; 

Чл. 13. Доставката на артикулите, предмет на настоящия договор, се извършва 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 /три/ работни дни, считано от датата на изпращане на 
заявка от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ 

чл. 2 от ЗЗЛД



Чл. 14. (1) Предаването и приемането се извършва с приемо-предавателен 
протокол или друг сходен документ, удостоверяващ приемането на стоките, 
подписани между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от една страна и ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
от друга. 

(2) Приемането на извършената доставка се удостоверява в срок от 48 
(четиридесет и осем) часа от извършването й, като в документа по ал. 1 се посочва 
видът и количеството на доставените артикули и тяхното съответствие с ценовата 
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3 ) В случай че при подписването на приемо-предавателния протокол за 
приемане на доставените артикули, представителят на ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ съгласно чл. 30, ал. 1 от настоящия договор установи, че те не 
съответстват по вид и количество на предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му 
или има отклонения в качеството, ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да изиска 
незабавна замяна на несъответстващите артикули с нови за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави заместващите артикули в срок 
от 2 (два) работни дни след направената рекламация. 

Чл. 15. Доставките се извършват в работно за ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
време в предварително уговорен за това час с лицата по чл. 30, ал. 1. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Чл. 16. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право: 
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок без 

отклонение от договореното и без недостатъци; 
2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на некачествената, непълна или 

дефектна доставка по реда и в сроковете, определени в този договор; 
3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представянето на всички изискуеми документи 

съгласно договора; 
4. да оказва текущ контрол при изпълнението на договора, включващ проверки 

относно качеството на доставяните стоки, стадия на изпълнение на доставките и 
други, без да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ е длъжен: 
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

артикули по реда и при условията на настоящия договор; 
2. да приеме доставените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули по реда и при 

условията на настоящия договор; 
3. да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му 

самостоятелност във връзка с изпълнението на договора; 
4. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи. 

V I I I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи стойността на доставените до ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

артикули по реда и при условията на настоящия договор; 
2. да получава от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ информация и съдействие, 

необходими му за точното изпълнение на договора. 
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да достави стока, която да съответства по количество, качество, описание, 

опаковка и маркировка на посоченото в настоящия договор и приложенията към 
него; 

2. да осъществи доставката на мястото по чл. 12, като достави стоките до 
съответните помещения, посочени от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ; 

3. да организира транспортирането и разтоварването на доставката до мястото 
и помещенията по т. 2 за своя сметка; 

4. да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени 
дефекти в процеса на изпълнението на договора в гаранционния срок на артикулите; 
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5. да предостави необходимата техническа документация към артикулите, 
когато такава се издава от производителя; 

6. да предостави достъп до документите, свързани с изпълнението на 
настоящия договор, на упълномощените представители на ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ с цел осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по 
договора; 

7. да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му 
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор; 

8. да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му по настоящия договор, с цел да облагодетелства себе си или трети 
лица. 

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция 
за изпълнение на своите задължения по него, възлизаща на 5 % /пет процента/ от 
общата стойност на договора без ДДС. Стойността на гаранцията е в размер на 
1683.52 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и три лева и 52 стотинки). 

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена на каса, по 
сметка на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, или под формата на безусловна и 
неотменяема банкова гаранция, съгласно поканата за участие. Банковата сметка, по 
която се внася гаранцията за изпълнение преди подписване на настоящия договор е 
IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, БНБ - ЦУ, BIC код на БНБ за плащания в лева 
BNBGBGSD. 

( 3 ) При представяне на банкова гаранция същата трябва да има срок на 
валидност най-малко 30 календарни дни след изтичане на най-дългия гаранционен 
срок. 

( 4 ) При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се 
освобождава /възстановява/ в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни 
дни след изпълнението на договора или след прекратяването му. В случай на 
некачествено, непълно или лошо изпълнение, ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може 
да усвои гаранцията до максималния й размер. 

( 5 ) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ИНДИВИДУАЛНИЯТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение. 

Чл. 21. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ освобождава гаранцията без да 
дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, както 
и при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции 
между страните. 

(2) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между 
страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е 
отнесен за решаване пред съд. 

( 3 ) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите 
плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на 
банковата гаранция за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 22. (1) Гаранционните срокове на артикулите включени в предмета на 
настоящия договор е 6 (шест) месеца. 

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписването на 
приемо-предавателния протокол или друг сходен документ, удостоверяващ 
приемането на стоките. 

Чл. 23. (1) Останалите въпроси, свързани с гаранционното обслужване, 
условия и срокове за предявяване на рекламации, подмяна на некачествени или 
дефектни артикули, се определят от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и се уреждат по 
реда на раздел VI. 
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(2) Всички разходи, свързани с подмяната, транспорта и други на некачествени 
или дефектни стоки през времето на гаранционния срок, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 24. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от 
нея, или изискванията за нея съгласно договора в определените срокове, същият 
дължи на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ неустойка в размер на 0.2 (нула цяло и 
две) на сто от стойността на договора за всеки просрочен ден до деня на 
изпълнението включително, но не повече от 10 (десет) на сто от стойността на 
договора. 

(2) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да прихване дължимите 
обезщетения и неустойки от сумите, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставените 
артикули (съгласно отразеното във фактурата и документа за предаване-приемане на 
стоките по чл. 14, ал. 1) или от гаранцията за изпълнение. 

( 3 ) При прекратяване на договора по чл. 27, ал. 1, т. 4, 5 и 6 
ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената доставка, 
доказана с фактура и приемо-предавателен протокол или друг сходен документ, 
удостоверяващ приемането на стоките. 

XII . НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 25. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или 
на непредвидени обстоятелства, се прилагат разпоредбите на чл.306 от Търговския 
закон. 

XII I . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 26. Настоящият договор се прекратява: 
1. по взаимно съгласие между ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразено в писмен вид; 
2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока или до изчерпване 

стойността на договора, съгласно чл. 11, ал. 1; 
3. когато изпълнението му стане невъзможно поради причина, за която никоя от 

страните не носи отговорност; 
4. с прекратяването на Рамковото споразумение, въз основа на което е сключен 

настоящият договор. 
Чл. 27. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да прекрати договора при 

следните условия: 
1. едностранно с 14-дневно предизвестие при виновно неизпълнение или лошо 

изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и ако са налице 
отклонения или недостатъци, установени при приемане на заявените артикули и при 
отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани дефектите или да замени артикулите с 
качествени, съответстващи на първоначално договорените. В този случай 
ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да усвои гаранцията за изпълнение до 
максималния й размер. 

2. едностранно, без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде лишен от 
правото да упражнява дейността си съгласно законодателството на държавата, в 
която е извършено нарушението; 

3. при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без обезщетение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на 
обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на 
ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, които той не е могъл да предвиди и предотврати 
или да предизвика - с писмено уведомление, веднага след настъпване на 
обстоятелствата; 

5. при недостиг на бюджетни средства по бюджета на ИНДИВИДУАЛНИЯ 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ като цяло, c едномесечно писмено предизвестие; 
6. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълнява своите задължения. 
Чл. 28. (1) При прекратяване на договора по чл. 26 или поради непреодолима 

сила, продължила повече от 30 (тридесет) дни, страните не си дължат неустойки. 
(2) При прекратяване на договора по чл. 27, ал. 1, т. 4, 5 и 6 

ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 29. Уведомленията между страните се извършват в писмена форма - чрез 
писмо, факс или по електронен път на български език. 

Чл. 30. ( ! ) За изпълнението на този договор страните определят лица за 
контакти, както следва: 

• за ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: главен експерт, 
тел. 02 9263 108, ел. поща: g.oresharska@me.government.bg; 

• за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: " тел.: 02/9430566, ел. 
поща: sales@roel-98.com 

(2) При промяна на посочените адреси, телефони и др. съответната страна е 
длъжна да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от настъпване на 
промяната. Ако някоя от страните промени посочените адреси, телефони и др. без да 
уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучените съобщения. 

Чл. 31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на рамковото споразумение. За останалите неуредени въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Чл. 32. Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра -
един за ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 33. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като 
неразделни части от настоящия договор следните приложения: 

1. техническа спецификация на Индивидуалния възложител; 
2. техническа оферта на Изпълнителя; 
3. ценова оферта на Изпълнителя; 

ИНДИВИДУАЛЕН В$*ЗШЖИТ£Л: 

ТАТЯНА СЕКУЛС]^ 
Главен секретар ' - ' -

ПОДПИС:. 

МАРИЕЛА МИЛЕВА 
Директор на дирекция 

ПОДПИС:. 
i / 

/ ' 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ИМЕ: РОБЕРТ ЛЕВИЕВ 

ДЛЪЖНОСТ: 

// / 

ПОДПИС ° 

6 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

mailto:g.oresharska@me.government.bg
mailto:sales@roel-98.com
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0145 Доставка на оригинални тонери с различни марки за нуждите на 
Министерството на енергетиката 

Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки 
- Ценова оферта 

Описание на необходимия ориги о ich кож /i- n (и фь i и мод< м ц- и , н 
# копиращите/печатащи устройсте а̂ кин.' f ^ ч (модип юн • и Коефициент ЗВЙЯЙДЙС^ 6с - ДДС 

шшшшяйт 
r iЛ' - 1 
feu-; - '*,-. ^ 

1 [ Т 0 3 1 ] Brother - касета с черен тонер, продуктов номер: TN328BK - г .капацитет 
6000 стр. (Brother MFC-9970CDW) 

2 

2 [ Т 0 3 2 ] Brother - касета със син тонер, продуктов номер: TN328C -голям 
капацитет -6000 стр. (Brother MFC-9970CDW) 

1 

3 [ТОЗЗ] Brother - касета продуктов номер: TN328M - червен тонер голям 
капацитет до 6000 стр. (Brother MFC-9970CDW) 1 

11 •' 
4 [ Т 0 3 4 ] Brother - касета продуктов номер: TN32SY- жълт тонер голям капацитет 

до 6000 стр. (Brother M F 0 9 9 7 0 C D W ) 1 

5 [ Т054 ] Canon - комплект от 2 касети с черен тонер, C-EXV14 , 0384В002 , за 16 
600 копия общо (Canon iR 2016 / iR 2016i / iR2022) 2 

• • н ш щ 

h h h ^ R 
6 

[T068] Canon - касета c черен тонер, C-EXV12 , 9634A002, за 24 000 копия 
(Canon IR3035 Canon iR 3570) 3 

7 

[ T071 ] Canon - касета c черен тонер, FX 10, 0263B002, за 2 000 копия (Canon i-
SENSYS MF 4010 / i -SENSYS MF 4140 / I -SENSYS MF 4150 / i -SENSYS MF 4660 / i-
Sensys MF 4660PLCanon MF 4140 / MF 4150 / Canon FAX-L. 100 / FAX-L120 / FAX-
L140) 

20 

8 
[T073] Canon - касета c черен тонер, High Capacity, продуктов номер: Canon 
701Bk Black, 9287A003AA, за 5 000 копия (Canon i-Sensys MF8180C Canon LBP-
5200/5201 Canon LaserBase MF8180C) 

6 

9 
[T074] Canon - касета със син тонер, Hiqh Capacity, продуктов номер: Canon 701 
С Cyan, 9286А003АА, за 4 000 копия (Canon i-Sensys MF8180C Canon LBP-
5200/5201 Canon LaserBase MF8180C) 

2 

10 
[ T075 ] Canon - касета c червен тонер, High Capacity, продуктов номер: Canon 701 
M Magenta, 9285A003AA, за 4 000 копия (Canon i-Sensys MF8180C Canon LBP-
5200/5201 Canon LaserBase MF8180C) 

2 

и ш ш ш ! 
ш 

11 
[T076] Canon - касета c жълт тонер, High Capacity, продуктов номер: Canon 701 Y 
Yellow, 9284A003AA, за 4 000 копия (Canon i-Sensys MF8180C Canon LBP-
5200/5201 Canon LaserBase MF8180C) 

2 

Ш я 12 [ T097 ] Canon - касета c черно мастило, PGI-35 Black, 15 09 B00 2, за 191 копия 
(Canon Pixma iplOO) 14 

13 [ T098 ] Canon - касета c цветно мастило, CLI-36 Color, за 249 копия (Canon Pixma 
iplOO) 12 

1 14 
[ T0133 ] Konica - касета c черен тонер, продуктов номер: TN-113 / 4518601 , за 5 
000 копия (Konica Minolta Bizhub 160 / Bizhub 160f / Bizhub 161 / Konica Minolta Di 
1610 / Dialta 1610F) 

4 

• Щ Я В 
15 

[ T0134 ] Konica - комплект от 2 касети c черен тонер,TN-114 / 106В / 8937722, за 
11 000 копия (Konica Minolta Bizhub 163 / Konica Minolta Dialta Dt-152 / Dialta Di-
183 / Dialta D b l 6 1 1 / Dialta Di-2011) 

6 

? 

16 
[ T0159 ] Konica - касета c черен тонер, High Capacity, 1710567-002 / 4518812 , за 6 
000 копия (Konica Minolta PagePro 1380MF / PagePro 1390MF / PaqePro 1300W / 
PagePro 1380W) 

6 

BlBiili8i:Sll 17 [ T0182 ] Kyocera - касета c черен тонер, TK-120 , за 7 200 копия (Kyocera FS~ 
1030D) 2 

18 
[ Т0225 ] Kyocera - касета c черен тонер, TK - 715, за 34 000 копия (Kyocera КМ-
3050 / КМ-4050) 3 

4 
i 19 

[ Т0285 ] Lexmark - касета с черен тонер, корпоративен продуктов номер 50F2X0E 
- за 10 000 копия (Lexmark MS310/MS410/MS510/MS610 Series) 12 

i 

г 
20 [Т0292 ] Lexmark - касета с черен тонер, High Yield Return Programme, продуктов 

номер: X264H11G - за 9000 стр. (Lexmark X363dn/364dn) 20 

21 [ Т0296 ] Lexmark - Касета с черен тонер, продуктов № X925H2KG, за 8500 копия 
(Lexmark Х925, Х925 de) 12 

f 22 [ Т0297 ] Lexmark - Касета със син тонер продуктов № X925H2CG, за 7500 копия 
(Lexmark Х925, Х925 de) 6 



23 [ Т0298 ] Lexmark - Касета с жълт тонер продуктов № X925H2YG, за 7500 копия 
(Lexmark Х925, Х925 de) 

6 

24 [ Т0299 ] Lexmark - Касета с червен тонер продуктов № X925H2MG, за 7500 копия 
(Lexmark Х925, Х925 de) 

6 

25 [ Т0379 ] Ricoh - касета с черен тонер, продуктов номер: 407648» за 5 000 копия 
(Ricoh Aficio 3410 SF ; Rex Rotary Aficio 3410 SF) 

20 

26 
[ T0396 ] Ricoh - касета c черен тонер, продуктов номер: 406479,за 6600 копия 
(Ricoh Aficio SPC 232SF ; Ricoh Aficio SP C242DN laser printer; Rex Rotary Aficio 
SPC232SF, SPC242DN laser printer) 

6 

27 
[ T0397 ] Ricoh - касета със син тонер, продуктов номер: 406480 (Cyan 
SPC310HE) , за 6000 копия (Ricoh Aficio SPC 232SF; Ricoh Aficio SP C242DN laser 
printer; Rex Rotary Aficio SPC232SF , SPC242DN laser printer) 

3 

28 
[ T0398 ] Ricoh - касета c червен тонер, продуктов номер: 406481 (Magenta 
SPC310HE) , за 6000 копия (Ricoh Aficio SPC 232SF; Ricoh Aficio SP C242DN laser 
printer; Rex Rotary Aficio SPC232SF , SPC242DN laser printer) 

3 

29 
[T0399] Ricoh - касета c жълт тонер, продуктов номер 406482 (Yellow SPC310HE) , 
за 6000 страници (Ricoh Aficio SPC 232SF ; Ricoh Aficio SP C242DN laser printer; Rex 
Rotary Aficio SPC232SF, SPC242DN laser printer) 

3 

30 [ T0459 ] Toshiba - комплект от 2 касети c черен тонер, продуктов номер: Toshiba 
66061614/ Т-1600Е (Toshiba е-Studio 16s / е-Studio 160) 

2. 

31 
[ Т0460 ] Toshiba - касета c черен тонер, продуктов номер: Toshiba 6А000000312/ 
T-170F , за 6 000 копия (Toshiba е-Studio 170F) 2 

32 [ Т0481 ] Xerox - касета с черен тонер, продуктов номер: 113R00307, до 23 000 
копия (Xerox Document Centre DC 332/340/425/430/432/440) 2 

33 [ T0542 ] Xerox - касета c черен тонер, продуктов номер: 106R02312, за 11 000 
копия (Xerox WorkCentre 3325) 20 

34 [TO565] Xerox - касета c черен тонер, продуктов номер: 106R00586, за 6 000 
копия (Xerox WorkCentre М15 / WorkCentre M15i / WorkCentre Pro 412) 3 

О б щ о O jib. 

Щ Попълват се от участника 
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0145 Доставка на оригинални тонери с различни марки за нуждите на 
Министерството на енергетиката 

РОЕЛ 98 ООД оферта 

Предложение за изпълнение на поръчката 

$ 1.1. Техническа оферта - лот 2. 
попълнени 

1.1.1. # попълнени Минимално изискване 

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация на артикулите, съдържаща се в 
образеца на ценова оферта по обособена позиция № 2 при следните условия: 

1.Приемаме да изпълняваме поръчката в периода от 01,01.2016 г, до 31.12.2016 г. 

2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в образеца на ценова оферта за обособена позиция 
N9 2 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 индивидуалните възложители по договорите, сключени въз основа на 
рамковото споразумение. 

4. Задължаваме се да подаваме оферти в отговор на всяка покана от индивидуален възложител за 
участие в процедури по чл. 936, ал. 3 от ЗОП в срока на действие на рамковото споразумение. 

5. Декларираме, че консумативите, които предлагаме за обособена позиция № 2, съгласно образеца на 
ценова оферта за тази обособена позиция, 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. 

Да (Най-добър) 
Не (Най-лош) (Минимално изискване) 

1.1.2. # попълнени Минимално изискване 

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 всеки индивидуален договор. 

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 всеки индивидуален договор. 

Метод на оценяване от 
Комисията: 
Да / Не 

Не - Минимално изискване 

m 1.2. Декларации 
попълнени 



1.2.1. # попълнени Минимално изискване 

Участникът следва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а, 4, 5 и ал. 
5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. Участникът попълва 
и прикачва към офертата си декларацията/ите по приложения образец. 

Документи към въпроса: 

Щ Декларация по чл, 47, ал. 9.doc 51 Kb 

Прикачени документи: Метод на оценяване от 
Комисията: 
Да/Не 

Не - Минимално изискване 

ЦДекларация по чл. 47, ал. 9.doc 50 Kb 

1.2.2. • попълнени Минимално изискване 

Моля, отговорете приемате ли условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 
приложения проект на договор 

Документи към въпроса: 

1§| Dogovor razlichni toneri.doc 110 Kb 

• Да (Най-добър) 
Не (Най-лош) (Минимално изискване) 

# 1.3. Статус на участника 
попълнени 

1.3.1. Ш попълнени Минимално изискване 

В полето за свободен текст посочете наименованието на участника, ЕИК, представляващ участника и 
банкова сметка, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде 
определен за изпълнител 

наименованието научастника: МР0ЕЛ~98" ООД 
ЕИК: 121798467 
представляващ участника: Роберт Аврамов Левиев - управител 
банкова сметка, по която ще бъдат извършвани разплащанията по 
договора, ако участникът бъде определен за изпълнител: IBAN: 
BG09PRCB92301000581519, BIC: PRCBBGSF, при "Прокредит банк" ЕАД 

Метод на оценяване от 
Комисията: 
Да / Не 

Не - Минимално изискване 
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0145 Доставка на оригинални тонери с различни марки за нуждите на 
Министерството на енергетиката 

РОЕЛ 98 ООД оферта 

Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки 
- Ценова оферта 

* Описание на необходимия оригинален консуматив (марка и мод 1 
копиращите/печатащи устройства, за които е необходим t i- ,м i 

Коефициент F,1 и' и 
5 № 

1 [Т031] Brother - касета с черен тонер, продуктов номер: TN328BK -
г.капацитет -6000 crp. (Brother MFC-9970CDW) 2 119,45 лв. 238,9 лв, 

2 [Т032] Brother - касета със син тонер, продуктов номер: TN328C -голям 
капацитет -6000 стр. (Brother MFC-9970CDW) 1 263,79 лв. 263,79 лв, 

3 [ТОЗЗ] Brother - касета продуктов номер: TN328M - червен тонер голям 
капацитет до 6000 стр. (Brother MFC-9970CDW) 1 263,79 лв. 263,79 лв. 

4 [Т034] Brother - касета продуктов номер: TN328Y- жълт тонер голям 
капацитет до 6000 стр. (Brother MFC-9970CDW) 1 263,79 лв. 263,79 лв, 

5 [T054] Canon - комплект от 2 касети с черен тонер, C-EXV14, 0384В002, за 
16 600 копия общо (Canon iR 2016 / iR 2016i / iR2022) 2 41,68 лв. 83,36 лв, 

6 [T068] Canon - касета c черен тонер, OEXV12 , 9634A002, за 24 000 копия 
(Canon iR3035 Canon iR 3570) 3 95,92 лв. 287,76 лв. 

7 

[T071] Canon - касета c черен тонер, FX 10, 0263B002, за 2 000 копия (Canon 
i-SENSYS MF 4010 / i-SENSYS MF 4140 / I-SENSYS MF 4150 / i-SENSYS MF 
4660 / i-Sensys MF 4660PLCanon MF 4140 / MF 4150 / Canon FAX- L100 / FAX 
L120 / FAX-L140) 

20 97,12 лв. 1 942,4 лв. 

8 
[T073] Canon - касета c черен тонер, High Capacity, продуктов номер: Canon 
701Bk Black, 9287A003AA, за 5 000 копия (Canon i-Sensys MF8180C Canon 
LBP-5200/5201 Canon LaserBase MF8180C) 

6 45,36 лв. 272Д6 лв, 

9 
[T074] Canon - касета със син тонер, High Capacity, продуктов номер: Canon 
701 С Cyan, 9286А003АА, за 4 000 копия (Canon i-Sensys MF8180C Canon LBP-
5200/5201 Canon LaserBase MF8180C) 

2 54,39 лв. 108,78 лв, 

10 
[T075] Canon - касета c червен тонер, High Capacity, продуктов номер: Canon 
701 M Magenta, 9285A003AA, за 4 000 копия (Canon i-Sensys MF8180C Canon 
LBP-5200/5201 Canon LaserBase MF8180C) 

2. 54,39 лв. 108,78 лв, 

11 
[T076] Canon - касета c жълт тонер, High Capacity, продуктов номер: Canon 
701 Y Yellow, 9284A003AA, за 4 000 копия (Canon i-Sensys MF8180C Canon 
LBP-5200/5201 Canon LaserBase MF8180C) 

2 54,39 лв. 108,78 лв, 

12 [T097] Canon - касета c черно мастило, PGI-35 Black, 1509B002, за 191 копия 
(Canon Pixma iplOO) 14 12,45 лв. 174,3 лв. 

13 [T098] Canon - касета c цветно мастило, CLI -36 Color, за 249 копия (Canon 
Pixma iplOO) 12 20,04 лв. 240,48 лв. 

14 
[T0133] Konica - касета c черен тонер, продуктов номер: IN-113 / 4518601, 
за 5 000 копия (Konica Minolta Bizhub 160 / Bizhub 160f / Bizhub 161 / Konica 
Minolta Di-1610 / Dialta 1610F) 

4 59,38 лв. 237,52 лв. 

15 
[T0134] Konica - комплект от 2 касети c черен тонер/TN-114 / 106B / 
8937722, за 11 000 копия (Konica Minolta Bizhub 163 / Konica Minolta Dialta Di-
152 / Dialta Di-183 / Dialta Di-1611 / Dialta Di-2011) 

6 104,43 лв. 626,58 лв, 

16 
[T0159] Konica - касета c черен тонер, High Capacity, 1710567-002 / 4518812, 
за 6 000 копия (Konica Minolta PagePro 1380MF / PagePro 1390MF / PagePro 
1300W/ PagePro 1380W) 

6 236,28 лв. 1 417,68 лв. 

17 [T0182] Kyocera - касета c черен тонер, TK-120, за 7 200 копия (Kyocera FS-
1030D) 2 151,09 лв. 302,18 лв, 

18 [Т0225] Kyocera - касета c черен тонер, TK-715, за 34 000 копия (Kyocera КМ-
3050 / КМ-4050) 3 196,84 лв. 590,52 лв. 

19 [Т0285] Lexmark - касета с черен тонер, корпоративен продуктов номер 
50F2X0E - за 10 000 копия (Lexmark MS310/MS410/MS510/MS610 Series) 12 296,93 лв. 3 563,16 лв, 

20 [Т0292] Lexmark - касета с черен тонер, High Yield Return Programme, 
продуктов номер: X264H11G - за 9000 стр. (Lexmark X363dn/364dn) 

" 1 У" - ——— — 
20 276,45 лв. 5 529 лв. 



21 
[ Т0296 ] Lexmark - Касета c черен тонер, продуктов № X925H2KG, за 8500 
копия (Lexmark Х925, Х925 de) 

12 118Д7 лв. 1 418 ,04 лв. 

22 
[Т0297] Lexmark - Касета със син тонер продуктов № X925H2CG, за 7500 
копия (Lexmark Х925, Х925 de) 

6 279,08 лв. 1 674,48 лв. 

23 [ Т0298 ] Lexmark - Касета с жълт тонер продуктов № X925H2YG, за 7500 
копия (Lexmark Х925, Х925 de) 6 279,08 лв. 1 674 ,48 лв. 

24 [Т0299] Lexmark - Касета с червен тонер продуктов № X925H2MG, за 7500 
копия (Lexmark Х925, Х925 de) 

6 2 79,08 лв. 1 674 ,48 лв. 

25 
[Т0379] Ricoh - касета с черен тонер, продуктов номер: 407648 , за 5 000 
копия (Ricoh Aficio 3410 SF ; Rex Rotary Aficio 3410 SF) 20 184,7 лв. 3 694 лв. 

26 
[T0396] Ricoh - касета c черен тонер, продуктов номер: 406479,за 6600 копия 
(Ricoh Aficio SPC 232SF; Ricoh Aficio SP C242DN laser printer; Rex Rotary Aficio 
SPC232SF, SPC242DN laser printer) 

6 72,48 лв. 434 ,88 лв. 

27 
[T0397] Ricoh - касета със син тонер, продуктов номер: 406480 (Cyan 
SPC310HE) , за 6000 копия (Ricoh Aficio SPC 232SF; Ricoh Aficio SP C242DN 
laser printer; Rex Rotary Aficio SPC232SF , SPC242DN laser printer) 

3 94 ,3 лв. 282,9 лв, 

28 
[T0398] Ricoh - касета c червен тонер, продуктов номер: 406481 (Magenta 
SPC310HE) , за 6000 копия (Ricoh Aficio SPC 232SF ; Ricoh Aficio SP C242DN 
laser printer; Rex Rotary Aficio SPC232SF , SPC242DN laser printer) 

3 94,3 лв. 282,9 лв. 

29 
[T0399] Ricoh - касета c жълт тонер, продуктов номер 406482 (Yellow 
SPC310HE), за 6000 страници (Ricoh Aficio SPC 232SF; Ricoh Aficio SP C242DN 
laser printer; Rex Rotary Aficio SPC232SF , SPC242DN laser printer) 

3 94 ,3 лв, 282,9 лв, 

30 
[ T0459 ] Toshiba - комплект от 2 касети c черен тонер, продуктов номер: 
Toshiba 66061614/ Т-1600Е (Toshiba е-Studio 16s / е-Studio 160) 2 42 ,93 лв. 85 ,86 лв. 

31 [ Ю 4 6 0 ] Toshiba - касета c черен тонер, продуктов номер: Toshiba 
6А000000312/ T-170F, за 6 000 копия (Toshiba е-Studio 170F) 2 121,96 лв. 243,92 лв. 

32 [Т0481] Xerox - касета с черен тонер, продуктов номер: 113R00307, до 23 
000 копия (Xerox Document Centre DC 332/340/425/430/432/440) 2 319,3 лв. 638 ,6 лв, 

33 
[T0542] Xerox - касета c черен тонер, продуктов номер: 10GR02312, за 11 
000 копия (Xerox WorkCentre 3325) 20 219,1 лв. 4 382 лв. 

34 [Т0565] Xerox - касета с черен тонер, продуктов номер: 106R00586, за 6 000 
копия (Xerox WorkCentre М15 / WorkCentre M15i / WorkCentre Pro 412) 3 92 ,39 лв. 277,17 лв. 

Общо 33 6 7 0 , 3 2 
лв. 


