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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ОП-299   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 20/11/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00193
Поделение: ТУ-София
Изходящ номер: 04-00-279 от дата 20/10/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Технически университет - София 831917834

Пощенски адрес:
бул. Климент Охридски № 8

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG

Лице за контакт: Телефон:
Донка Симеонова - юрисконсулт в отдел ОП 02 9653906

Електронна поща: Факс:
zop@tu-sofia.bg 02 8683215

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.tu-sofia.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/197

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
65999.00Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Пълно сервизно следгаранционно 

обслужване на техническо оборудване в Издателството на ТУ – София“ и 

представлява  цялостно сервизно обслужване на дигитална черно-бяла машина 

XEROX - 4112 и цветна дигитална машина XEROX - DC 252, който включва:

•Сервизно обслужване на двете машини по време на официалното работно 

време на ИТУС към НИС на ТУ – София - 

•Посещение на сертифициран за всяка машина сервизен инженер при обаждане 

от представител на Възложителя за повреда в машините;

•Аналитични консултации за софтуера в процеса на работа на двете машини 

от сертифициран аналитик – поддръжка на софтуера на съответната машина и 

на принтсървъра, както и оказване на помощ при проблеми с клиентски 

задания;
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•Ежемесечна профилактика и почистване на съответната машина съгласно 

техническите процедури на корпорация XEROX;

•Безплатна доставка на оригинални консумативи и консумативни части –

тонер, девелопер, фоторецептор, бутилка за отпадъчен тонер, почистваща 

лента, фюзир, масло, филтри, коротрони и др., с изключение на хартия, 

термоустойчиво фолио, самозалепващи се етикети, тепмолента и др.; 

•Безплатна доставка на оригинални резервни части – всички резервни части, 

за които е възникнала необходимост да бъдат подменени, с цел отстраняване 

на повреда и въвеждане на машините в рамките на техническите 

експлоатационни параметри.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79970000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 29/11/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, 

учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ - София.

Отварянето на офертите ще се извърши на 05.12.2018 г. от 10.00 часа на 

адрес: гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, Учебен блок 1, 

Заседателна зала на Академични съвет, етаж.2.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 20/11/2018 дд/мм/гггг
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