
ТЕХНИЧЕСКА ОБЯВА ЗА НАЕМАНЕТО И 

ПОДДРЪЖКАТА НА 4 КОПИРНИ 

МАШИНИ

Френски лицей „Виктор Юго“

Бул. Симеоновско шосе 110, София 
1170, България 

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени преди 15 април 2022 в 
15:00 ч. 



Френският лицей „Виктор Юго“ в София организира технически 

конкурс за наемането и поддръжката на 4 копирни машини. 

Въпросите, свързани с тази обява, трябва да бъдат адресирани 

единствено на подадения имейл адрес за контакт преди 8 април 2022 г. 

в 12:00 ч. Отговорите на всички въпроси ще бъдат изпратени на 

участниците преди 11 април 2022 в 12:00 ч. 

Адрес за контакт : daf@vhugo,org с копие до ca@vhugo.org  - Никакъв 

друг метод на комуникация не е оторизиран по време на периода за 

консултации. 



Календар на техническата обява
 Публикуване : 1 април 2022

 Дата на предаване на офертите: 15 април 2022 в 12h

 Срок на валидност на офертите: 2 месеца, считано от 

финалната дата на приемане на офертите.

 Дата на доставка: август 2022

 Обучение на персонала: края на август, началото на 

септември



Метод за класифициране на офертите:

*) Цена 40% (40 точки)

*) Съгласуване на материала с техническите документи. 30% ( 30 точки )

*) Качество SAV ( Подмяна в случай повреждане, срок на гаранция, 

задължаване, срок за намеса) 20% ( 15 точки )

*) Спазване на сроковете за доставка ( 15 points )



Скала на оценяване за критерии „Цена“: 

Оценка = 50 * ( оферта с най-ниска цена / анализирана оферта)

Скала за останалите два критерия: Съгласуване на материала с техническите 

документи 

Conformité fiches 

techniques

Qualité SAV 

Respect des délais

Много задоволително 25 – 30 13 – 15

Задоволително 19 – 24 10 – 12

По-скоро задоволително 13 – 18 7 – 9

Недостатъчно 7 – 12 4 – 6

Много недостатъчно 1 - 6 1 – 3

Няма отговор 0 0



Подаване на офертите, обявяване на резултата

Офертите трябва да бъдат изпратени по мейл под формата на аврхивиран файл, 
заключен с парола, до 15 април 2022 г. в 12:00 ч. на адрес daf@vhugo.org. Паролата, която 

служи за отваряне на файл трябва да бъде изпратена на адрес ca@vhugo.org

Предложенията ще бъдат отворени от комисията по техническата обява на лицея на 15 
април 2022 г. в 14:00 ч. 

Резултатът от конкурса ще бъде обявен на предприятията на 20 април 2022г . 

Преговори: След отварянето на офертите, лицеят може, ако това е необходимо, да 
започне преговори с първите три селектирани кандидата. Тези преговори ще се случат под 
формата на събеседване. Поръчката ще бъде делегирана на най-добре представилия се.

mailto:daf@vhugo.org
mailto:ca@vhugo.org


Съдържание на офертите:

*) Опис на цените

*) Представяне на фирмата и дата на създаване

*) Препоръки при изпълнението на услуги по други подобни договори

*) Технически опис включващ следните елементи:

- Качество SAV (срокове и условия на SAV)

- Качество на материала (Технически документи)

- Стъпките по инсталиране на материалите, тяхната доставка и обучението на персонала

- Документацията на френски език 

- Сертифициране на европейските норми 

- След края на ангажимента, материалът ще бъде взет от фирмата изпълнител



КОПИРНА МАШИНА 1

УЧИТЕЛСКА СТАЯ

*) монохромен 
*) екран: минимум 9 инча / цветен
*) формат: от А5 до А3
*) скорост: минимум 35 PPM

*) резолюция: 600 * 600 dpi
*) две отделения за по 500 листа + едно за 1500 листа 
*) съхранение на документи 50 листа двустранно 
*) идентификация с бадж с възможност за управление на 
профилите
*) свързване: два USB 2.0 порта



КОПИРНА МАШИНА 2

УЧИТЕЛСКА СТАЯ 

*) монохромен 
*) екран: минимум 9 инча / цветен
*) формат: от А5 до А3
*) скорост: минимум 35 PPM

*) резолюция: 600 * 600 dpi
*) две отделения за по 500 листа + едно за 1500 листа 
*) съхранение на документи 50 листа двустранно 
*) идентификация с бадж с възможност за управление на 
профилите
*) свързване: два USB 2.0 порта



PHOTOCOPIEUR 3

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЧЕРНО-БЯЛ

*) монохромен 
*) екран: минимум 9 инча / цветен
*) формат: от А5 до А3
*) скорост: минимум 35 PPM
*) резолюция: 600 * 600 dpi
*) две отделения за по 500 листа + едно за 1500 листа 
*) съхранение на документи 50 листа двустранно 
*) идентификация с бадж с възможност за управление на 
профилите
*) свързване: два USB 2.0 порта



PHOTOCOPIEUR 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦВЕТЕН

*) цветен 
*) екран: минимум 9 инча / цветен
*) формат: от А5 до А3
*) скорост: минимум 35 PPM
*) резолюция: 600 * 600 dpi
*) две отделения за по 500 листа + едно за 1500 листа 
*) съхранение на документи 50 листа двустранно 
*) идентификация с бадж с възможност за управление на 
профилите
*) свързване: два USB 2.0 порта


