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О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д 

ISO 9001:2008 Certificate № QS - 3999 

ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Относно: Постъпило запитване с вх. №70-00-13/12.01.2016г., във връзка с 
провеждането на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Периодични 
доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за 
нуждите на Общинска администрация Костинброд с две обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: "Доставка на офис консумативи за Общинска администрация 
Костинброд "; 
Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Общинска 
администрация Костинброд", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, даваме 
следното: 

Община Костинброд, с административен адрес гр. Костинброд, ул. „Охрид" №1, 
представлявана от Трайко Младенов - кмет и гл. счетоводител Анита Кръстанова, в 
качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по горепосочената обществена поръчка 

правно основание: чл. 29, ал. 1 от ЗОП 

Уважаеми дами и господа, 

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставаме следните разяснения по постъпил 
въпрос, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, 
както следва: 

Въпрос: Изискали сте всички офис консумативи да са оригинални, моля да уточните под 
оригинални консумативи дали имате предвид те да са „нови, оригинални, нерециклирани, 
неупотребявани и да са производство на съответната марка техника или да са нови, 
оригинални, нерециклирани, неупотребявани и производство на други фирми (съвместими). 

Отговор на въпроса: Под оригинална тонер касета и оригинален барабанен модул се разбира 
такава, която е произведена в заводите на производителя на съответната марка печатаща и 
копирна техника или от оторизирани от него лица. 

Мотиви: С предоставянето на оторизационно писмо от производителя на съответната марка 
печатаща техника или негов официален представител в Република България, участникът 
гарантира качеството на предлаганите артикули. Осъществения строг контрол на качеството 
на всеки етап от производството на оригиналните консумативи е предпоставка за високото 
качество на изображението и непрекъснатата безпроблемна работа на съответното устройство, 
тъй като само оригиналните консумативи са разработени специално за определения вид 
устройство. 

РАЗЯСНЕНИЕ 
от 

С УВАЖЕНИЕ: П.П 
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ 
кмет на община Костинброд 
Изготвил: П 
Ангел Милчев- юрисконсулт 
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