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ЦАРИЦА ИОАННА- 
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗААКТИВНОЛЕЧЕНИЕ 

"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД - София
До

Всички заинтересовани лица

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило запитване с наш вх. №  2262/02Л2.2016 г. по чл. 33, ал. 1 от ЗОП 
относно документацията за открита процедура с предмет "Д оставка на канцеларски  
материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД".

Въпрос №  1: За обособена позиция №  2:
Изискали сте да представим копие на сертификат по БДС EN ISO/IEC 19752:2004 или еквивалент 
от производителя. Моля да поясните по какъв начин се доказва, че сертификатът е издаден от 
производителя, и какъв документ /еквивалент/ бихте приели за доказателство?

Отговор №  1:
Както е видно от документацията, само за обособена позиция №  2 възложителят изисква от 
участниците да представят от производителя на печатащото устройство оторизационно писмо за 
дистрибуция на тонер касети и копие на сертификат по БДС EN ISO/IEC 19752:2004 или 
еквивалент от производителя. Под оригинални тонер касети се разбират такива, които са 
произведени от производителя на съответната търговска марка техника, и при използването на 
които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Международният стандарт ISO/IEC 19752 за оценка на ресурса на едноцветни тонер касети е 
разработен и публикуван през юни 2004г. от Международната организация гю стандартизация 
(ISO). ISO/IEC 19752 е стандарт за капацитет на едноцветни тонер касети за принтери. Всички 
производители на принтери използват една и съща методология при определянето на капацитета 
на касетите. ISO капацитетите на касетите винаги се посочват като система от касета и принтер. 
В тази връзка Възложителят би приел и други документи, произлизащи от производителя на 
печатащото устройство, в случай, че участникът е нямал възможност да получи копие на 
посочения сертификат.

Въпрос №  2 : За обособена позиция №  2:
Моля да поясните дали ще приемете документ от производител или от официален представител 
за България, че предложените тонер касети покриват стандарт ISO/IEC 19752:2004?

Отговор №  2 :
Възложителят би приел за подходящи и документи, произлизащи от производителя на 
печатащото устройство и/или от официалния му представител за България, който потвърждава, 
че предложените тонер касети покриват стандарт ISO/IEC 19752:2004 за капацитет на мастилени
и тонер касети.
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