1799 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и
печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)
Кооперация “Панда” оферта
Предложение за изпълнение на поръчката

1.1. Документи
попълнени

1.1.1.

попълнени

Липсва прикачен документ

Настъпила ли е съществена промяна в обстоятелствата, посочени в еЕЕДОП при откритата
централизирана процедура?
Потенциалните изпълнители, при които е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в
еЕЕДОП при откритата централизирана процедура следва да приложат нов, попълнен еЕЕДОП подписан от
лицата, които ги представляват, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които ги представляват
съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му.

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

1.1.2.

попълнени

Минимално изискване

Потенциалните изпълнители следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от
ЗОП с декларация по приложения образец (Приложение № 4), подписана от лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Попълнената/ите и подписана/и
декларация/и се прикачва/т към офертата.
Документи към въпроса:
Pr.4_dekl._54_7.doc 35 Kb

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)
Прикачени документи:
MOSV_Brother_Canon_E_A_R_S_T_K_G.pdf 249 Kb

1.2. Техническо предложение
попълнени

1.2.1.

попълнени

Минимално изискване

Липсва прикачен документ

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 срокът за изпълнение на рамковото споразумение да е 24 месеца.
2. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в образеца на ценова оферта за обособена позиция
№ 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.82, ал.4 от ЗОП в срока на действие на рамковото споразумение.
5. Декларираме, че консумативите за устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) , които
предлагаме за обособена позиция № 2, съгласно образеца на ценова оферта, са оригинални, нови,
неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на марката печатаща и копирна
техника Brother/Canon или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва
гаранцията на техниката, предоставена от производителя.
6. Предложените от нас артикули по настоящата открита процедура отговарят на нормативно-установените
изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители.
7. В случай, че бъдем избрани за изпълнител по конкретен индивидуален договор 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.
8. 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.
9. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложените към документацията за участие проект на рамково споразумение и проект на договор.
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.
Документи към въпроса:
Tehnicheska spec. Pril.1.pdf 608 Kb

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

1.2.2.

попълнени

Минимално изискване

Липсва прикачен документ

Моля, попълнете вашето предложение за гаранционен срок на артикулите, както следва:
Гаранционният срок на ..............................(посочва се кои артикули или "всички предлагани артикули"
напр.) е .................... месеца (минимум 6) и започва да тече от датата на подписването на приемопредавателния протокол или друг сходен документ, удостоверяващ приемането на стоките, съгласно
условията на всеки индивидуален договор

Гаранционният срок на всички предлагани артикули(посочва се кои
артикули или "всички предлагани артикули" напр.)е 6(шест) месеца
(минимум 6) и започва да тече от датата на подписването на приемопредавателния протокол или друг сходен документ, удостоверяващ
приемането на стоките, съгласно условията на всеки индивидуален
договор
Прикачени документи:

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

1.2.3.

попълнени

Минимално изискване

Липсва прикачен документ

Участникът следва да разполага с оторизация от производители или официални представители на
марките Brother (Брадър) и Canon (Канон) копирни и печатащи устройства, удостоверяваща, 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 с марки Brother (Брадър)
и Canon (Канон), както и че предложените от участника консумативи с тези марки са оригинални, нови,
неупотребявани, нерециклирани и се оферират, продават и доставят с оригинална гаранция на
вносителя. Моля отговорете с "Да/Не".
На този етап не е необходимо да се представят доказателства за налични оторизации, но Възложителят
ще изиска от избраните изпълнители да представят оторизационни писма към датата на сключване на
рамковото споразумение. Във всяко оторизационно писмо трябва да са посочени всички артикули от
съответната марка от ценовия образец по обособена позиция № 2. Също така в оторизационното писмо
трябва да е упоменато още, че участникът има това право за 24-месечния срок на изпълнение на
рамковото споразумение.
Оторизационните писма следва да се представят от избраните изпълнители в оригинал, на хартия в
деловодството на МФ преди сключване на рамковото споразумение.

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

