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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В  

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА  

ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП 

„Доставка на канцеларски материали, хигиенни 

материали и консумативи за хардуер за нуждите на 

Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране”  

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 
 

Относно: Постъпило запитване с вх. № Ф-12-00-724/18.10.2012 г. на ДКЕВР за 

разяснение и допълнителна информация по документацията за възлагане на обществена 

поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП чрез публична покана с уникален код 9007485 от 

15.10.2012 г., на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки.  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 На Вашето внимание предоставяме следните разяснения във връзка с документацията за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали, хигиенни 

материали и консумативи за хардуер за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране”, относно обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за хардуер”, б. А, 

„Консумативи за принтери”, както следва:  

 Въпрос № 1: Поз. 8 „Xerox Phaser 5550 / 5500” – Принтер Xerox Phaser 5550 работи с 

консуматив 106R1294, а Xerox Phaser 5500 113R00668, Моля да уточните кой консуматив да се 

оферира 

 Отговор: Трябва да се направи оферта за консумативите и на двата модела принтери. 
 

 Въпрос № 2: Поз. 17 „HP DesignJet 500 (Q 1404 A ) – плотер” – Посоченият консуматив 

Q 1404 A е хартия. Моля да уточните дали Възложителят желае по тази позиция  да се оферира 

хартия за плотера или да се оферира мастилница?  

 Отговор: Трябва да се представи оферта и за хартията за плотера и за мастилницата.  
 

 Въпрос № 3: Поз. 13 „XEROX DocuPrint N2025” – консумативът за този принтер (парт. 

№ 113R00443) e спрян от производство. Моля да уточните дали тази позиция отпада от 

спецификацията.  

 Отговор: Консумативът по позиция 13 не отпада от спецификацията. Ако посоченият 

артикул в техническата спецификация е спрян от производство, може да се предложи 

съвместим модел, като в този случай участникът следва да представи писмо от производителя 

или доставчика, че консумативът е  излязъл от производство.  

  

Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за участие в процедурата.   

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            /А. ТОНЕВА/ 
      Съгласно Заповед № З-ОХ-64/09.10.2012 г.  


