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GouiHHa Радиеви
• г - п Стара Загора

до
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, формуляри и
консумативи за копирна техника за нуждите на Община Раднево"

Относно постъпило запитване заведено в деловодството на Община Раднево с вх. № 26001772 от 27.11.2013г.
На въпрос: В Приложение № 17, Приложение към техническо предложение и Приложение
към ценово предложение по Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за копирна
техника", са обявени следните видове консумативи: поз.61 Тонер BROTHER-DCP78
оригинал и поз.61 Тонер BROTHER-DCP78 съвместим. Фирма BROTHER не произвежда
печатащо устройство модел BROTHER-DCP78, нито произвежда консуматив за
устройство модел BROTHER-DCP78. Моля да уточните дали се има предвид друг модел
устройство на същата марка BROTHER или тонер касета на друг производител?
Отговор: Допусната е техническа грешка посоченият модел на поз. 61 е изписан
неправилно. Следва да се разбира BROTHER DSP 7055. В Приложение № 17 като поз. 79 и
79а са посочени консумативи и количества за BROTHER DSP 7055. Като корекция при
попълване на техническото предложение и ценовото предложение следва да се попълни по
следния начин:
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На въпрос: В Приложение № 17, Приложение към техническо предложение и Приложение
към ценово предложение по Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за копирна
техника", са обявен следния консуматив: поз.: Тонер за SAMSUNG CSX 4623f оригинал с
парт. номер С 4092 А. Обявеният в документацията за участие партиден номер С 4092 А
на оригинален консуматив за печатащо устройство SAMSUNG CSX 4623f не съответства
на партидния номер на оригинален консуматив, произвеждан от SAMSUNG. Моля за
разяснение относно правилния партиден номер за оригинален консуматив на печатащо
устройство модел SAMSUNG CSX 4623f ?
Отговор: Модела е SAMSUNG SCX 4623f, партиден номер на консуматива е MLT-D
1052L.

