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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 82. АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ГИТ““
СЪГЛАСНО РС №СПОР-27/21.11.2019 г., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
„ДОСТАВКА НА ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ
УСТРОЙСТВА“
[КПУ-3.1] Черно-бяла копирна система - принтер, скенер, копир
Показател
Функции
Технология на печат
Тип
Размер на хартията
Скорост при печат
едностранно
Скорост на сканиране
едностранно
Разделителна способност на
печат
Разделителна способност на
сканиране
Разделителна способност на
копиране
Процесор
Памет
Автоматичен двустранен
печат/копиране/сканиране
Автоматично подаващо
устройство (ADF)

Минимални изисквания
Принтер, скенер, копир
Лазерна
черно-бял
A4-A3
35 стр./мин А4
35 стр./мин А4
600 x 600 dpi
600 x 600 dpi
600 х 600 dpi
1 GHz
2 GB RAM, хард диск 150 GB
Да
60 листа

Стандартни тави
Максимално месечно
натоварване

2 x 500 листа A4/A3

Работа с рециклирана хартия

Да

Интерфейс
Зуминг (увеличение)
Контрол на достъпа
Touch дисплей
Стандартни графични езици
Скенер
Мрежова карта

100 000 страници

USB 2.0 или по-нова версия, печат от/сканиране на USB
носител, Ethernet
25 – 400%
Възможност за работа с машината на потребители, които
да се идентифицират с токен, чип-карта или парола.
Възможност за работа с Print Server или еквивалентно.
Изисква се
PCL 6, PostScript 3 или еквивалент
Възможност за сканиране на документи във формати PDF,
JPEG и TIFF – scan to e-mail;
Network TWAIN scan или еквивалентно;
100/1000 Ethernet, RJ-45

1

Показател
Мрежови протоколи
Консумативи
Система за управление на
печат

Минимални изисквания
TCP/IP, HTTP, TCP
Да се достави с пълен комплект оригинални консумативи
за отпечатване на мин. 100 000 копия, при 5% покривност
на отпечатана страница формат А4
Възможност за контролиран достъп до печата,
копирането и сканирането;

Съвместимост с операционнни
MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit)
системи
Захранващ кабел
Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 и CEE
7/5 или еквивалентно, с дължина не по малко от 1,5 м.
Интерфейсен кабел
Техническа документация

Да
На хартия или CD-ROM на български език и/или
английски език

Гаранционна поддръжка: 36 месеца, считано от датата на доставка на техниката.
Срок за доставка: до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, или
датата на подаване на конкретна заявка.

Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение,
техническа референция, марка или други следва да се разбират за посочените или
еквивалентни.
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Техническо предложение
въз основа на сключено Рамково споразумение
№ СПОР-27/21.11.2019. г., за процедура по чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет
„ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ГИТ“
Устройство
[КПУ-3.1] Черно-бяла копирна
система - принтер, скенер, копир

Марка:

Модел:

HP

HP LaserJet Managed MFP E72535dn

[КПУ-3.1] Черно-бяла копирна система - принтер, скенер, копир

Принтер, скенер, копир
Лазерна
черно-бял
A4-A3

Предложение на изпълнителя по рамковото
споразумение
Принтер, скенер, копир
Лазерна
черно-бял
A4-A3

35 стр./мин А4

35 стр./мин А4

Показател
Функции
Технология на печат
Тип
Размер на хартията
Скорост при печат
едностранно
Скорост на сканиране
едностранно
Разделителна способност на
печат
Разделителна способност на
сканиране
Разделителна способност на
копиране
Процесор
Памет
Автоматичен двустранен
печат/копиране/сканиране

Минимални изисквания

35 стр./мин А4
600 x 600 dpi
600 x 600 dpi
600 х 600 dpi
1 GHz
2 GB RAM, хард диск 150 GB
Да

80 стр./мин А4
До 1200 x 1200 dpi
До 600 x 600 dpi
До 1200 x 1200 dpi
1,2 GHz
6 GB RAM, хард диск 320 GB
Да
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Показател
Автоматично подаващо
устройство (ADF)

Минимални изисквания
60 листа

Стандартни тави
Максимално месечно
натоварване

2 x 500 листа A4/A3

Работа с рециклирана хартия

Да

100 000 страници

Предложение на изпълнителя по рамковото
споразумение
100 листа
2 x 520 листа A4/A3
До 300 000 страници
Да

Мрежова карта

USB 2.0, печат от/сканиране на USB носител,
Gigabit Ethernet
25 – 400%
Възможност за работа с машината на
потребители, които да се идентифицират с токен,
чип-карта или парола. Възможност за работа с
Print Server.
Да
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3
PCL 6, PostScript 3 или еквивалент
emulation, PDF (v 1.7), AirPrint™ compatible
Възможност за сканиране на документи във Възможност за сканиране на документи във
формати PDF, JPEG и TIFF – scan to e-mail;
формати PDF, JPEG и TIFF – scan to e-mail;
Network TWAIN scan или еквивалентно;
Network TWAIN scan;
100/1000 Ethernet, RJ-45
100/1000 Ethernet, RJ-45

Мрежови протоколи

TCP/IP, HTTP, TCP

TCP/IP, HTTP, TCP

Да се достави с пълен комплект оригинални
консумативи за отпечатване на мин. 100 000 копия,
при 5% покривност на отпечатана страница формат
А4
Възможност за контролиран достъп до печата,
копирането и сканирането;

Ще се достави с пълен комплект оригинални
консумативи за отпечатване на мин. 100 000
копия, при 5% покривност на отпечатана
страница формат А4
Възможност за контролиран достъп до печата,
копирането и сканирането;

Интерфейс
Зуминг (увеличение)
Контрол на достъпа
Touch дисплей
Стандартни графични езици
Скенер

Консумативи
Система за управление на
печат
Съвместимост с
операционнни системи

USB 2.0 или по-нова версия, печат от/сканиране на
USB носител, Ethernet
25 – 400%
Възможност за работа с машината на потребители,
които да се идентифицират с токен, чип-карта или
парола. Възможност за работа с Print Server или
еквивалентно.
Изисква се

MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit)

MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit)
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Предложение на изпълнителя по рамковото
споразумение
Захранващ кабел
Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 Ще бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE
и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по малко 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по
от 1,5 м.
малко от 1,5 м.
Интерфейсен кабел
Да
Да
На хартия или CD-ROM на български език и/или Ще бъде предоставена на хартия или CD-ROM на
Техническа документация
английски език
български или английски език
Предлагаме 36 месеца гаранционна поддръжка, считано от датата на доставка на техниката.
Показател

Минимални изисквания

Съгласни сме да извършваме доставка на техниката в срок до 30 календарни дни от датата на сключване на договора, или от
датата на подаване на конкретна заявка.
Забележка: Изпълнителите по рамковото споразумение следва да попълнят Образеца на техническо предложение с конкретните
техническите параметри на техниката, която ще доставят. Техническите параметри на техниката следва да са същите или подобри от тези, заложени в Техническата спецификация на ЦОП. Рамковите изпълнители нямат право да оставят празен ред при
попълването на параметрите за съответната техника. Рамковите изпълнители нямат право да предлагат техника различна от
търговската марка, която са декларирали в откритата централизирана процедура.

Nikolay
Evgeniev
Medarov

Заличена информация на
основание чл. 37 от ЗОП

Digitally signed by
Заличена информация на
Nikolay Evgeniev
основание чл. 37 от ЗОП
Medarov
Date: 2021.03.23
15:31:24 +02'00'
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Data sheet | HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535

Аксесоари, консумативи и поддръжка
Консумативи

W9005MC HP W9005MC Black Managed LaserJet Toner - тонер за 48,000 страници
W9006MC HP W9006MC Black Managed LaserJet Imaging Drum 200,000 страници

Аксесоари

W9007MC HP W9007MC Managed LaserJet Toner Collection Unit 100,000 страници
Y1G13A HP LaserJet Inner/Booklet Staples
Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher Staples
Y1G17A HP LaserJet Printer Cabinet
Y1F97A HP LaserJet Dual Cassette Workgroup Feeder
Y1F99A HP LaserJet 2000-sheet HCI Input Tray – входна тава
Y1G00A HP LaserJet Inner Finisher
Y1G18A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher
Y1G07A HP LaserJet Booklet Finisher
Y1G03A HP LaserJet Inner Finisher Hole 2/4 Punch - пробиване на дупки
Y1G04A HP LaserJet Inner Finisher Swedish Punch
Y1G11A HP LaserJet Hole Punch 2/4 аксесоар
Y1G12A HP LaserJet Hole Punch Swedish аксесоар
CC487A HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500
B5L28A HP Internal USB портове
B5L29A HP High-Performance Secure Hard Disk – хард диск
B5L31A HP Foreign Interface Harness
F5S62A HP Trusted Platform Module Accessory

Свързаност

J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/безжичен аксесоар
J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server

Обслужване и поддръжка

U9LU4E HP 1 годишно обслужване на следващия работен ден с Defective Media Retention за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LU5E HP 3 годишно обслужване на следващия работен ден с Defective Media Retention за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LU6E HP 4 годишно обслужване на следващия работен ден с Defective Media Retention за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LU7E HP 5 годишно обслужване на следващия работен ден с Defective Media Retention за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LV5PE HP 1 годишно следгаранционно обслужване на следващия работен ден с Defective Media Retention за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LV6PE HP 2 годишно следгаранционно обслужване на следващия работен ден с Defective Media Retention за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LV1E HP 1 годишно обслужване за подмяна на частите на следващия работен ден за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LV2E HP 3 годишно обслужване за подмяна на частите на следващия работен ден за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LV3E HP 4 годишно обслужване за подмяна на частите на следващия работен ден за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LV4E HP 5 годишно обслужване за подмяна на частите на следващия работен ден за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LV9PE HP 1 годишно следгаранционно обслужване за подмяна на частите на следващия работен ден за LaserJet E725xx MFP Managed
U9LW0PE HP 2 годишно следгаранционно обслужване за подмяна на частите на следващия работен ден за LaserJet E725xx MFP Managed

Технически характеристики
Moдел
Продуктов номер

HP MFP E72525dn

HP MFP E72530dn

HP MFP E72535dn

HP Flow MFP E72525z

HP Flow MFP E72530z

HP Flow MFP E72535z

X3A67A + X3A60A или Z8Z06A X3A67A + X3A63A или Z8Z08A X3A67A + X3A66A или Z8Z10A X3A70A + X3A59A или Z8Z07A X3A70A + X3A62A или Z8Z09A X3A70A + X3A65A или Z8Z11A

Функции

Печат, копиране, сканиране (факс и безжична опция)

Контрол панел

20.3 cm (8.0-in) ) Цветен Графичен Дисплей (CGD - Colour Graphics Display) с тъчскрийн; Въртящ се (регулируем ъгъл) дисплей; Осветен бутон "Начало" (за бързо връщане в менюто
"Начало"); USB високоскоростен 2.0 порт; Хардуерен интегриран покет; Разширена клавиатура

Печат
Технология на печата

Лазерна

Скорост на печата 1

Черно (A4, нормално): Дo
25 ppm; Черно (A4,
двустранно): Дo 18 ipm;
Черно (A3, нормално): Дo
12 ppm

Черно (A4, нормално): Дo
30 ppm; Черно (A4,
двустранно): Дo 20 ipm;
Черно (A3, нормално): Дo
15 ppm

Черно (A4, нормално): Дo
35 ppm; Черно (A4,
двустранно): Дo 23 ipm;
Черно (A3, нормално): Дo
17 ppm

Черно (A4, нормално): Дo
25 ppm; Черно (A4,
двустранно): Дo 18 ipm;
Черно (A3, нормално): Дo
12 ppm

Черно (A4, нормално): Дo
30 ppm; Черно (A4,
двустранно): Дo 20 ipm;
Черно (A3, нормално): Дo
15 ppm

Черно (A4, нормално): Дo
35 ppm; Черно (A4,
двустранно): Дo 23 ipm;
Черно (A3, нормално): Дo
17 ppm

Отпечатване на първа страница 2 Черно (A4, готов): По-бързо Черно (A4, готов): По-бързо Черно (A4, готов): По-бързо Черно (A4, готов): По-бързо Черно (A4, готов): По-бързо Черно (A4, готов): По-бързо
от 8.9 sec; Черно (A4, спящ): от 7.9 sec; Черно (A4, спящ): от 7.5 sec; Черно (A4, спящ): от 8.9 sec; Черно (A4, спящ): от 7.9 sec; Черно (A4, спящ): от 7.5 sec; Черно (A4, спящ):
По-бързо от 23 sec
По-бързо от 23 sec
По-бързо от 23 sec
По-бързо от 23 sec
По-бързо от 23 sec
По-бързо от 23 sec
Резолюция на печата

Черно (най-добро): до 1200 x 1200 dpi намалена скорост

Месечен работен цикъл

Дo 300,000 страници (A4); Препоръчителен месечен обем от страници: Дo 50,000 страници

Функции на принтера за
интелигентни програми

Предприятията, които са водещи, не трябва да се бавят. Ето защо HP построи следващото поколение на HP LaserJet MFPs - за да увеличи производителността с
рационален дизайн, който осигурява професионално качество, максимален срок на годност и най -голяма сигурност. Качественият стойностен печат е умен избор за
всеки бизнес. Произвеждайте първокласни документи с професионално качество на конкурентна цена с помощта на HP LaserJet MFP, създаден, за д а поднесе на
вашата работа и вашият бизнес - най-доброто. Досадните прекъсвания и сложната поддръжка могат да забавят печатането и в крайна сметка темповете на бизнеса.
Избягвайте паузите при работа с помощта на HP LaserJet MFP, проектиран за максимален срок на годност, така че можете да разчитате на надеждни резултати, де н
след ден. Само принтерите на HP Enterprise се ремонтират от атаки в реално време, като осигуряват вградена защита, за да поддържат вашата мрежа безопасна.
Автоматично наблюдение на заплахи, откриване на прониквания и валидиране на операционен софтуер със защита, е предлагано само от HP. Ускорете работния
процес, подобрете точността и лесно свържете хората в цялата си организация. Изпълнете задачите за сканиране с голям обем бързо - до 180 ipm - и избягвайте
допълнителни стъпки с Flow MFP, проектиран за максимална производителност.

Стандартни езици за отпечатване

HP PCL 6, HP PCL 5c, емулация на HP Postscript ниво 3, PDF (v 1.7), съвместим с AirPrint ™

Щрифтове

84 мащабируеми TrueType шрифтове

Поле на отпечатване

Маржове при печат: Отгоре: 4.2 mm, Отдолу: 4.2 mm, Ляво: 4.2 mm, Дясно: 4.2 mm; Максимална площ за отпечатване: 288.5 x 423.6 mm

Двустранно отпечатване

Автоматично (стандартно)

Data sheet | HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535
Moдел
Продуктов номер
Копиране

HP MFP E72525dn

HP MFP E72530dn

HP MFP E72535dn

HP Flow MFP E72525z

HP Flow MFP E72530z

HP Flow MFP E72535z

X3A67A + X3A60A или Z8Z06A X3A67A + X3A63A или Z8Z08A X3A67A + X3A66A или Z8Z10A X3A70A + X3A59A или Z8Z07A X3A70A + X3A62A или Z8Z09A X3A70A + X3A65A или Z8Z11A

Скорост на копиране

Черно (A4): Дo 25 cpm

Сертификации на копиращите
устройства

Двустранно копиране; скалируемост; Настройки на изображението (тъмнина, контраст, почистване на фона, острота); Оптимизиран текст / картина (текст, смесено, печатна
снимка, снимка); N-нагоре; N или Z-подреждане; Ориентация на съдържанието; съпоставка; Книжка; ID сканиране; Изграждане на работа; Съхранение на задания; Воден
знак; Печати; Сканиране на режим на книги; Изтриване на ръбовете; Автоматично откриване на цвят / монохром; Визуализация на изображението; Максимален брой копия:
До 999 копия; Разделителна способност на копията: до 1200 x 1200 dpi; Намаляване / Уголемяване: 25 до 400%

Черно (A4): Дo 30 cpm

Черно (A4): Дo 35 cpm

Черно (A4): Дo 25 cpm

Черно (A4): Дo 30 cpm

Черно (A4): Дo 35 cpm

Сканиране
Скорост на сканиране3

Нормално (A4): Дo 80
ppm/160 ipm (черно и бяло);
Дo 80 ppm/160 ipm (цветно);
Двустранно (A4): Дo 160
ipm (черно и бяло); Дo 160
ipm (цветно)

Формат на сканирания файл

Цифрово изпращане: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с възможност за търсене, PDF/A (OCR) с възможност за
търсене, HTML (OCR), CSV (OCR); Сканиране към бърз достъп USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с възможност за търсене,
PDF/A (OCR) с възможност за търсене , HTML (OCR), CSV (OCR); Печат към бърз достъп USB: PDF, PS, готови за печат файлове (.prn, .pcl, .cht)
Тип на скенера: плосък, ADF; Технология на сканиране: плоско; ADF; Режими на входно сканиране: Приложения на предния панел;копиране, е-мейл; факс; запазване към мрежова
папка; запазване към USB; Запазване в памет на устройство; Отворени приложения за платформа за разширение (OXP - Open Extensibility Platform); Twain version: Версия 2.1;
Двустранно ADF сканиране: Да; Максимален размер на сканиране (плосък, ADF): 297 x 432 мм; Оптична разделителна способност: до 600 x 600 dpi
Сканиране към електронна поща; Сканиране към мрежова папка (самостоятелно решение); Сканиране в облака; Сканиране към USB

Спецификации на скенера

Скенер разширени функции

Нормално (A4): Дo 80
ppm/160 ipm (черно и бяло);
Дo 80 ppm/160 ipm (цветно);
Двустранно (A4): Дo 160
ipm (черно и бяло); Дo 160
ipm (цветно)

Нормално (A4): Дo 80
ppm/160 ipm (черно и бяло);
Дo 80 ppm/160 ipm (цветно);
Двустранно (A4): Дo 160
ipm (черно и бяло); Дo 160
ipm (цветно)

Нормално (A4): Дo 120
ppm/240 ipm (черно и бяло);
Дo 120 ppm/240 ipm
(цветно); Двустранно (A4):
Дo 240 ipm (черно и бяло);
Дo 240 ipm (цветно)

Нормално (A4): Дo 120
ppm/240 ipm (черно и бяло);
Дo 120 ppm/240 ipm
(цветно); Двустранно (A4):
Дo 240 ipm (черно и бяло);
Дo 240 ipm (цветно)

Нормално (A4): Дo 120
ppm/240 ipm (черно и
бяло); Дo 120 ppm/240 ipm
(цветно); Двустранно (A4):
Дo 240 ipm (черно и бяло);
Дo 240 ipm (цветно)

Сканираща зона

Минимален размер на носителя (плосък): Platen Scanner CCD Digital-CIS; Максимален размер на носителя (плосък): 297 х 432 мм; Минимален размер на носителя
(ADF): 105 x 148 мм; Максимален размер на носителя (ADF): 297 х 432 мм

Дълбочина на битовете / Нива на
сивото

24-битов / 256

Цифрово изпращане

Стандартно: Сканиране към електронна поща; Запазване в мрежова папка; Запазване на USB устройство; Изпращане към споделена точка; Изпращане към FTP;
Изпращане до sFTP; Изпращане до LAN факс; Изпращане до интернет факс; Местен адресен указател; SMTP през SSL; Премахване на празни страници; Изтриване на
ръбове; Автоматично цветно усещане; Автоматично изрязване на съдържание; Компактен PDF файл; Автоматична тонална скала; Автоматична ориентация; Откриване
на мулти-пик; Автоматично изправяне; Автоматично изрязване на страница; По избор: OCR

Факс
Факс4

Опционален, Стандартен (вграден Gigabit 10/100/1000T Ethernet)

Характеристики на факса

Резолюция на факса: Стандартна: 203 x 98 dpi;
Фино: 203 x 196 dpi;
Супер фино: 203 x 392 dpi или 300 x 300;
Бързо набиране: Дo 1,000 номера (всеки с 210 дестинации)

Скорост на процесора
Свързаност

1.2 GHz

Стандартна

2 високоскоростен USB 2.0 хост; 1 високоскоростен USB 2.0 устройство; 1 Gigabit Ethernet 10/100 / 1000T мрежа; 1 джоб за интегриране на хардуер; 1 Порт за модем за факс

Опционална

HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A; HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A

Безжична

Няма стандарт за безжични възможности. Има допълнителни аксесоари, които поддържат безжична връзка.

Възможности за мобилно
печатане 5

Сигурност на управлението: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X удостоверяване (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall със сертификат, Pre-Shared Key
удостоверяване и Kerberos удостоверяване; поддръжка за WJA-10 IPsec конфигурация използваща IPsec Plug-in

Поддържани мрежови
протоколи

IPv4/IPv6: Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Други: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0
Стандартни (вграден Gigabit 10/100/1000T Ethernet)

Мрежови възможности
Хард диск

Два 320 GB стандартни, вградени HP високопроизводителни защитни твърди диска, общо 640 GB; AES 256 хардуерно шифроване или по-голямо; Защитни възможности за изтриване (Secure File
Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).

Памет
Работа с носителите

Стандартна: 6 GB; Maксимална : 6 GB

Брой тави за хартия

Стандартно: 3; Maксимум: 5

Видове носители

Обикновен, HP EcoEFICIENT, HP Maтов 90g, Лек 60-74g, Рециклиран, HP Maтов 105g, HP Maтов 120g, Средно-тежък 96-110g, Тежък 111-130g, HP Maтов 150g, Изключително тежък
131-175g, HP Maтов 200g, Cardstock 176-220g, Етикети, Бланки, Пликоне, Предварително отпечатани, Предварително перфорирани, Цветни
Персонализиран (метричен): Tава 1: 98 x 148 mm to 297 x 432 mm; Tава 2: 139.7 x 210 mm to 297 x 364 mm; Tава 3: 139.7 x 210 mm to 297 x 432 mm
Поддържан (метричен): Tава 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Пощенски картички, Двойни пощенски картички (JIS), Плик B5, Плик
C5, Плик C6, Плик DL; Tава 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Tray 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
ADF: Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K; Двойни пощенски картички (JIS)

Размер на носителя

Стандартна: 7 GB; Maксимална : 7 GB

Работа с носителя

Стандартен вход: 100-листов многофункционален трей, 2 x 520-листов входен трей, 250 листов ADF
Стандартен изход: 500 листов лице-гръб изходен кош
Опционален вход: Oпционален 2,000 листов трей
ADF: Стандартен, 250 листа

Тегло на носителя

Tава 1: 60 дo 175 g/m²; Tава 2, 3: 60 дo 220 g/m²
ADF: Едностранно: 42 дo 220 g/m²; Двустранно: 60 дo 220 g/m²

Входен капацитет

Tава 1: Листове: 100; Пликове: 40
Tава 2: Листове 520
Tава 3: Листове: 520
Maксимално: Дo 3,140 листове
ADF: Стандартно, 250 листове

Изходен капацитет

Стандартно: Дo 500 листове
Пликове: Дo 40 пликове
Maксимално: Дo 3,250 листове

Data sheet | HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535
HP MFP E72525dn

Moдел

HP MFP E72530dn

HP MFP E72535dn

HP Flow MFP E72525z

HP Flow MFP E72530z

HP Flow MFP E72535z

X3A67A + X3A60A или Z8Z06A X3A67A + X3A63A или Z8Z08A X3A67A + X3A66A или Z8Z10A X3A70A + X3A59A или Z8Z07A X3A70A + X3A62A или Z8Z09A X3A70A + X3A65A или Z8Z11A

Продуктов номер
Съвместими операционни
системи

Съвместими мрежови
операционни системи

Минимални системни
изисквания

Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html, Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Linux OS (In-OS HPLIP), OS macOS 10.12
Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, Windows 10 all 32/64-битово
издание (включващо RT OS за таблети), Windows 7 всички 32/64-битови издания, Windows 8/8.1 всички 32/64-битови издания (включително RT OS за таблети), Windows Vista всички
32 – битови издания, Windows XP SP3 32-битови издания
Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, и 3), Citrix на Windows Server 2003/2003 R2, Citrix на Windows Server 2008/2008
R2/2008 R2 SP1, Citrix на Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) за Windows Server 2008 Terminal Services 32/64битов, Citrix XenApp 6.0/6.5, (за Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-битов), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (за Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-битов),
Citrix XenApp 7.5, (за Windows Server 2012 и 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6, (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop
5.6/7.0/7.5 , (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-битов), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 , (за Windows Server 2012 и 2012 R2 Terminal Services, 64-битов), NetWare
6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 за Linux, Novell Servers
http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32битов (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2
64-битов (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-битов (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services),
Windows Server 2012/2012 R2 64-битов Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016/ 64-битов Standard/ Essential/Datacenter (+
Cluster & Terminal Services)
Windows: 200 MB свободно място на твърдия диск, CD-ROM или DVD устройство или интернет връзка, специално USB или мрежова връзка или безжична връзка, хардуерни
изисквания за OS вижте www.microsoft.com;
Mac: 1 GB свободно място на твърдия диск; Интернет; Вижте www.Apple.com; USB

Включен софтуер

HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Welcome Screen (Насочва потребителите към http://www.123.HP.com или
OS App Source за софтуера за принтера), онлайн ръководства за потребителя

Управление на сигурността

Управление на сигурността: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X удостоверяване (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall със сертификат, Pre-Shared Key
удостоверяване и Kerberos удостоверяване; поддръжка за WJA-10 IPsec конфигурация използваща IPsec Plug-in

Управление на принтера

Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility,
Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin Software;
Resource Kit for HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager

Размери и тегло
Размери на принтера (Ш x Д x В)

минимум: 585 x 775.9 x 877.5 mm; максимум: 1194 x 1270 x 775 mm

Размери на опаковката (Ш x Д x В)

783 x 656 x 939 mm

Тегло на принтера

68.13 kg

Тегло с опаковката

83.3kg

Работна среда

температура: 15 дo 30ºC, влажност: 20 дo 80% RH

Съхранение

температура: -10 дo 40ºC, влажност: 10 дo 80% RH

Шум

Емисии на шумовата
Емисии на шумовата
Емисии на шумовата
Емисии на шумовата
Емисии на шумовата
мощност:
мощност:
мощност:
мощност:
мощност:
6.5 B(A), отпечатване
6.6 B(A), отпечатване
6.8 B(A), отпечатване
6.5 B(A), отпечатване
6.6 B(A), отпечатване
монохромно едностранно,
монохромно едностранно,
монохромно едностранно,
монохромно едностранно,
монохромно едностранно,
A4 при 25 ppm, Емисии на
A4 при 30 ppm, Емисии на
A4 при 35 ppm, Емисии на
A4 при 25 ppm, Емисии на
A4 при 30 ppm, Емисии на
шумовото налягане: 49
шумовото налягане: 50
шумовото налягане: 51
шумовото налягане: 50
шумовото налягане: 50
dB(A), отпечатване
dB(A), отпечатване
dB(A), отпечатване
dB(A), отпечатване
dB(A), отпечатване
монохромно едностранно,
монохромно едностранно,
монохромно едностранно,
монохромно едностранно,
монохромно едностранно,
A4 при 25 ppm
A4 при 30 ppm
A4 при 35 ppm
A4 при 25 ppm
A4 при 30 ppm
Изисквания: входно напрежение: 220 дo 240 Vac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Тип захранване: Вътрешно (вградено) захранване

Захранване6

Гаранция

96.3 kg

Емисии на шумовата
мощност:
6.7 B(A), отпечатване
монохромно едностранно,
A4 при 35 ppm, Емисии на
шумовото налягане: 51
dB(A), отпечатване
монохромно едностранно,
A4 при 35 ppm

CISPR 22: 2008 (Интернешънълl) - Клас A, CISPR 32: 2012 (Интернешънъл) - Клас A, EN 55032: 2012 (EU) - Клас A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC
Директива 2014/30/EU, Други одобрения за ЕМС, както се изискват от отделните страни Energy Star; Blue Angel; EPEAT silver

Сертификации
Какво има в кутията

831 x 685 x 988 mm

7

Основна задвижваща част; TCU; Барабани; Assy-Color WG табелка и етикет; Захранващи кабели; Монтажно-CD; Документация за инсталиране и инсталиране на хардуер,
Листовки за поддържане (НЕ ВКЛЮЧВА ТОНЕР)
90 дни само за части. Разширените гаранционни условия и опциите за поддръжка се различават в зависимост от продуктовите, националните и местните законови
изисквания. Отидете на http://www.hp.com/support, за да научите повече за възможностите на HP за с eрвиз и поддръжка във вашия регион

Ecma/TC38-TG3/2015/025
(Рев. 1 – 15 април 2015)

Приложение Б1 — Екологични
характеристики на продукта
Оборудване за печат
Декларацията може да бъде публикувана само когато всички редове и/или полета, отбелязани с *, са
попълнени (не се прилага за неприложимо). Допълнителна информация за всеки елемент може да бъде
намерена в P15.
Марка *
Име на фирмата *
Информация за
контакт *
електронен адрес

Hewlett-Packard
Hewlett-Packard

Лого

Интернет сайт *
Допълнителна
информация

Дружеството декларира (въз основа на спецификацията на продукта или резултатите от изпитванията, получени от
пробни изследвания), че продуктът отговаря на твърденията, дадени в настоящата декларация.
Тип продукт *
Многофункционален продукт
Търговско
HP LaserJet Managed Flow MFP E72535z, HP LaserJet Managed Flow MFP E72535dn
наименование *
Каталожен номер *
X3A65A, X3A66A
Дата на издаване *
04-01-2017
Планиран пазар *
Глобална
Европа
Азия, Pacific, Япония
Америка
Други
Допълнителна
информация
Това е неконтролирано копие, когато е отпечатано. Моля, направете справка с информацията за контакт за най-новата версия.

Относно приложение Б1
Приложение Б1 отразява екологичните характеристики на продукта, които са от значение за продуктите за печат. Следните
елементи от ECMA-370 не са показани в образеца:
P9.1 PTEC, ETEC и разделителна
способност на дисплея P12.1-P12.2
Ергономични изисквания.

Приложение Б1 към ECMA-370, 5-то издание Стр. 1 (6)

Каталожен
номер *
Дата на
издаване *

X3A65A, X3A66A

Лого

04-01-2017

Екологични характеристики на продукта - правни изисквания

Изискванията са покрити

Позиция
Да
P1
Опасни вещества и препарати
P1.1*
Продуктите отговарят на настоящата европейска RoHS директива. (Вж. правното основание и БЕЛЕЖКА Б1)
P1.2*
Продуктите не съдържат aзбест (вж. правната препратка).
Коментар: Правната препратка няма максимална стойност на концентрацията.
P1.3*
Продуктите не съдържат озоноразрушаващи вещества: Хлорофлуорвъглеводороди (CFC),
хидробромфлуорвъглеводороди (HBFC), хидрохлорфлуорвъглеводороди (HCFC), Халони,
въглеродтетрахлорид, 1,1,1-трихлоретан, метилбромид (вж. правната референция). Коментар: Правната
препратка няма максимална
стойност на концентрацията.
P1.4*
Продуктите не съдържат повече от 0,005 % полихлориран бифенил (PCB), 0,005 % полихлорирани
Терфенил (PCT) при производството (вж. правна препратка).
P1.5*
Продуктите не съдържат повече от 0,1% хлорпарафини с къса верига (SCCP) с 10-13 въглеродни атома във

Не

верига, съдържаща най-малко 48% от масата хлор в НКПП (вж. правната референция).

Части с директен и продължителен контакт с кожата не освобождават никел в концентрации над 0,5
g/cm2/седмица
(вж. правната референция).
Коментар: Максимална граница на правна референция при изпитване в съответствие с EN1811:2011-5.
P1.7*
REACH член 33 информация за вещества в изделия може да бъде получена на адрес
(добавете URL или имейл контакт):
P2
Батерии
2.1*
Ако продуктът съдържа батерия или акумулатор, батерията/акумулаторът е маркиран с етикет за
изхвърляне. Информацията за правилното изхвърляне е предоставена в ръководството за потребителя.
(Вж. правното основание)
P2.2*
Батериите или акумулаторите не съдържат повече от 0,0005% живак или 0,002% кадмий.
(Вж. правното основание)
P2.3*
Батериите и акумулаторите са лесно отстраними. (Вж. правното основание)
P3 Съответствие и Еко дизайн (ErP)
P3.1*
продуктът е маркиран с CE маркировка, за да покаже съответствие с приложимите законови изисквания
(вж. правната препратка). Декларацията за съответствие може да бъде поискана на адрес
(добавете линк или e-mail адрес):
P3.2*
продуктът отговаря на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с
енергопотреблението (вж. правната препратка).
Необходимата информация е;
дадена в точка P15 или добавена към настоящия документ,
на разположение на адрес (добавете URL):
P4
Консумативи
P4.1*
Ако в изделието се използва фототпроводен проводник (барабан, ремък и др.),той не съдържа
кадмий с максимална стойност 0,01% (вж. правното основание и БЕЛЕЖКА Б1)
P4.2*
Ако в продукта се използва мастило/тонер, той не съдържа кадмий, който е максимум 0,1 % от теглото
(вж. правната референция).
P4.3*
Ако мастилото/тонерът е класифициран като опасен или съдържа вещество, за което има гранични
стойности на експозиция на работното място, продуктът/опаковката е подходящо етикетиран в
съответствие с приложимите разпоредби и информационен лист за безопасност (SDS) в съответствие с
тези изисквания (вж. правната препратка).
P1.6*

Опаковка На Продукта
Опаковките и опаковъчните компоненти не съдържат повече от 0,01% олово, живак, кадмий и
шествалентен хром в тегловно отношение.
P5.2*
Опаковъчните материали са маркирани със съкращения и цифри, указващи естеството на
материала(ите), които са използвани(Вж. правното основание)
P5.3*
Опаковъчният материал на продукта не съдържа вещества, разрушаващи озоновия слой, както е посочено
в Монреалския протокол (вж. правната препратка).
Коментар: Правната препратка няма максимална стойност на концентрацията.
P6 Информация за третиране
P6.1*
Налична е информация за рециклиращите/пречистващите съоръжения (вж. правното позоваване).
P5
P5.1*

Забележка Б1 ограничение се прилага за еднороден материал, освен ако не е посочено друго и изразено в тегловни проценти.
Да се посочи „да“ означава, че продуктът отговаря на задължителните изисквания.
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*
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Лого

Характеристики на продукта за околната среда - Пазарни изисквания (Вж. обща БЕЛЕЖКА GN по-долу)
- Изискванията за дизайн, съобразен с околната среда
Изискванията са покрити
Позиция *=задължително попълване.Допълнителна информация за всеки елемент може да
бъде намерена в P14.
P7
Дизайн
Разглобяване, рециклиране
P7.1*
Частите, които трябва да се третират отделно, са лесно
отделими
P7.2*
Пластмасовите материали в капаците/корпуса нямат покритие
на повърхността.
P7.3*
Пластмасовите части с тегло > 100 g се състоят от един материал или от лесно
отделими материали.
P7.4*
Пластмасовите части с тегло > 25 g имат кодове на материала съгласно ISO 11469,
отнасящи се до ISO 1043-4.
P7.5
Пластмасовите части не съдържат метални инкрустили или имат инкрустни приспособления,
които могат да се свалят с широко разпространени инструменти.
P7.6*
Етикетите са лесно отделими. (Това изискване не се прилага за етикети за
безопасност/нормативни изисквания).
Полезен живот на продукта
P7.7*
Може да се извърши надграждане например с процесор, памет, карти или устройства
P7.8*
Надграждането може да се извърши с помощта на широко достъпни инструменти
P7.9.
P7.10
P7.11*
P7.12
P7.13
P7.14

P7.15
P7.16
P7.17

P7.18

P7.19

P7.20*

Да

Не

Резервни части се предлагат след края на производството за
Години
Услугата е достъпна след края на производството за:
Години
Изисквания по отношение на материалите и веществата
Тип материал на капака на изделието/корпуса (напр. пластмаса, метал, алуминий):
Тип материал: Пластмаси
Тип материал:
Тип материал:
Изолационните материали на външните електрически кабели са без PVC.
Изолационните материали на вътрешните електрически кабели са без PVC.
Външните пластмасови части на корпуса/капака > 25 g съдържат не повече от 0,1 % (1000 ppm) бром и 0,1
% тегло (1000 ppm) хлор, дължащ се на бромирани забавители на горенето, хлорирани забавители на
горенето и поливинилхлорид или 0,3 % (3000 ppm) бром и 0,3 % тегло (3000 ppm) хлор в частите
съдържащи над 25 % рециклирани след употреба материали.
Печатните платки, PCB (без компоненти) са с ниско съдържание на халогени: Всички
PCB > 25 g
са с ниско
съдържание на халоген, както е определено в IEC 61249-2-21. (Вж. ЗАБЕЛЕЖКА Б2)
Пластмасовите части с устойчивост на пламъци > 25 g в капаците / корпусите са маркирани съгласно ISO 1043-4:
Маркировка: FR(40), FR(17)
Alt. 1: Химични спецификации на забавителите на горенето в печатни платки > 25 g (без компоненти):
TBBPA (добавка)
, TBBPA (реактивна)
(Вж. БЕЛЕЖКА Б3), Други; химично наименование:
, CAS #:
Alt. 2: Химични спецификации на забавителите на горенето в печатни платки (без компоненти) > 25 g
според ISO 1043-4:
Alt. 1: Съдържащи забавящи горенето пластмасови части с тегло > 25 g съдържат следните вещества/препарати за
забавяне на горенето в тях
в концентрация над 0,1%:
1. Химическо наименование:
, CAS #:
(Вж. ЗАБЕЛЕЖКА Б4)
2. Химическо наименование:
, CAS #:
“
3. Химическо наименование:
, CAS #:
“
Alt. 2: Химическа спец-я на забавящи горенето добавки в пластмасови части > 25 g според ISO 1043-4:
В пластмасови части над 25 g се използват забавящи горенето вещества/препарати над 0,1 %
които са обозначени със следните Рискови фрази и
Предупреждения за Опасност:
Източникът(ците) за тези класификации се намира(т) на адрес (добавете URL): , (Вж. ЗАБЕЛЕЖКА Б5)
В продукта се използва съдържанието на рециклиран след употреба материал от пластмаса (Вж. ЗАБЕЛЕЖКА B6):
Ако „ДА“; трябва да се отговори на поне една от двете посочени по-долу алтернативи;
a) От общото тегло на пластмасовите части > 25 g, съдържанието на рециклирани след употреба
пластмасови материали (изчислено като процент от общото тегло на пластмасата) е 0.24%.
или
b) Теглото на рециклирания материал
е g.

Общи БЕЛЕЖКИ стандартни препратки следва да се насочват към последната версия на даден стандарт. Ако се използва постара версия на даден стандарт, за обяснение се използва раздел P15.
Забележка Б2
на IEC 61249-2-21 определя максимално допустими граници от 900 ppm за всяко от веществата хлор и бром
и максимално допустима граница от 1500 ppm за всяко от тези вещества в комбинация. Стандартът не се отнася за флуор, йод
и астатин, които са включени в групата на халогени.
Забележка Б3 и Б4 Съществува ръководство за химичните вещества; вж.
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm
Забележка Б5
Ако на дадено вещество са определени рискови фрази/предупреждения за опасност в посочения източник,
това не означава непременно, че веществото е било тествано за всички опасности, посочени от даден клиент.
Забележка B6
Прилага се за продукт, съдържащ пластмасови части, чието общо тегло надвишава 100 g, с изключение на
печатни платки, кабели, конектори и електронни компоненти и биопластични материали.
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Непр.

Каталожен номер X3A65A, X3A66A
*
Дата на издаване 04-01-2017
*

Лого

Екологични характеристики на продукта - пазарни изисквания (Прод.)

Изискванията са покрити

Позиция
P7.21*

Да

Не

Непр.

Изисквания по отношение на материалите и веществата (Прод.)
В продукта се използват биобазирани пластмасови материали (Вж. ЗАБЕЛЕЖКА B7):
Ако „ДА“; трябва да се отговори на поне една от двете посочени по-долу алтернативи;
a) От общото тегло на пластмасовите части > 25 g, съдържанието на биобазирани пластмасови
материали (изчислено като процент от общото тегло на пластмасата) е %.
или
b) Теглото на биобазирания пластмасов материал е g.

P7.22*
P8
P8.1*
P9
P9.1

Източниците на светлина не съдържат живак, т.е. по-малко от 0,1 mg/лампа.
Ако се използва живак, се посочва: Брой лампи: И максимално съдържание на живак на лампа:
Mg
Батерии
Химически състав на батериите: Литий
Консумация на енергия (Вж.
БЕЛЕЖКА B8)
За продукта се отчитат следните нива на мощност или консумация на енергия:

Енергиен режим *

Режим на покой за
РАБОТЕН режим
ENERGY STAR®
(ОМ) Продукти
Режим готовност/изключен за
продукти в работен режим
ENERGY STAR (OM)
Стойност на TEC за
продукти на TEC ПО
ENERGY STAR

Ниво на
мощността
при
100 V AC
W

W

Ниво на
мощността
при
115 V AC
11.33 W

0.39 W

KWh/седмиц 2.348 kWh/седмица
а

Ниво на
мощността
при
230 V AC
11.41 W

Референтен/стандартен за
енергийни режими и метод на
изпитване *

0.40 W
2.254 kWh/седмица

(TEC= Типична енергия
W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Ниво на ефективност на външното електрозахранване (международен протокол за
маркиране за ефективност) * : няма
Скорост на печат/сканиране *
: 35 изображения в минута
Време по подразбиране за въвеждане на режим на пестене на енергия: 0 минути
P9.2*
P10
P10.1

Заедно с продукта се предоставя информация за функцията за пестене на
енергия.
Емисии
Емисия на шум – Обявена съгласно ISO 9296 (Вж. ЗАБЕЛЕЖКА B9)
Горна статистическа стойност A-претеглено ниво на звукова
Режим
Описание на режима
мощност,
LWA,c (B)
Готовност
* Ниво на обявената звукова
* нечуваем
мощност, когато системата е в
режим готовност
По време на
* Ниво на обявената звукова
* 6.8
работа
мощност, когато системата е в
активен режим на сканиране
Други режими
Измерена съгласно:

ISO 7779
ECMA-74
Други (само ако не са обхванати от ECMA-74)

Забележка Б7
при изчисляването на процента трябва да се изключи следното: Печатни платки, етикети, кабели,
конектори и електронни компоненти и рециклирана след употреба пластмаса.
Забележка Б8 Съществува референция енергийна ефективност; вж.
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm
Забележка Б9 Съществува референция за акустичен шум; вж.
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm
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Лого

Изискванията са покрити

Позиция

Да

Не Непр.

Химически емисии от печатарски продукти (Вж. ЗАБЕЛЕЖКА B10)
P10.2*
Изпитването се извършва в съответствие с ECMA-328 Определяне на нормите на химичните емисии
на електронен тип оборудване (ISO/IEC 28360)
, други се уточняват: RAL-UZ171
P10.3
Типично ниво на емисии (фаза на работа) е (mg/h):
Електрофотографски устройства: Озон 0.3 Прах 0.26 Стирен 0.62 Бензен 0.006 TVOC 9.62
Мастилени устройства:
Прах
Стирен
Бензен
TVOC
Забележка: Спазването на максималните норми на емисии в екологичните етикети се декларира в P14.
P11
Консумативи за печатащи продукти
P11.1*
Информационен лист за безопасност (SDS) е наличен за мастилото/тонера препарат, дори и да
не е задължителен от правна гледна точка (вж. P4.3).
P.11.2*
Може да се използва хартия, съдържаща рециклирани след употреба влакна, при условие че тя
отговаря на изискванията на EN 12281.
P11.3*
2-странният (двустранен) печат/копиране е вградена функция на продукта.
P11.4*
P13
P13.1*

P13.2*
P13.3*

Продуктът се доставя на краен потребител с активиран автоматичен дуплекс по подразбиране.
Опаковка и документация
Вид опаковъчни материали на продукта: Хартия
тегло (кг): 5.13
тип опаковъчни материали на продукта: HDPE тегло (кг): 0.059
Вид опаковъчни материали на продукта: EPS тегло (кг): 1.01
Вид опаковъчни материали на продукта: EPE тегло (кг): 0.24
Първичната пластмасова опаковка на продукта не съдържа PVC.
За първични опаковки от велпапе на продукта да се посочи съдържащият се процент на минимално
съдържание на рециклирани влакна след употреба: 90 %

P13.4*

Посочва носител за документацията за потребителя и продукта (отбележете квадратчето):
Електронна
, Хартия
, Други

P13.5

(Моля, попълнете този елемент само ако е използвана
документация на хартия). Документацията за потребителя и
продукта върху хартия не съдържа хлор:
Ако „да“, моля, посочете:

P14
P14.1

P15

Напълно безхлорен
Без елементен хлор
Без хлор от обработка
Доброволни програми:
Продуктът отговаря на изискванията на следната(ите) доброволна(и) програма(и):
ENERGY STAR®
Версия на критериите:
Дата:
Категория на продукта:
Екомаркировка:
Версия на критериите:
Дата:
Категория на продукта:
Екомаркировка:
Версия на критериите:
Дата:
Категория на продукта:
Допълнителна информация (Вж. БЕЛЕЖКА Б11)
P11.4 - Автоматичният дуплекс по подразбиране е включен за правителствени конфигурации и някои държави
от EMEA

Забележка Б10 Съществува референция за химични емисии; вж.
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-370.htm
Забележка В11
Могат да се добавят допълнителни редове, за да се декларират допълнителни елементи, като
курсорът се позиционира в най-дясната част на реда и се натиснете клавиш <Enter> (Въведи).
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Европейски правни основания Приложение Б1
Отпратка

Елемент на декларацията

Директива 2011/65/ЕС (Директива за ограничението на опасните
вещества (RoHS)) *
* За някои продукти и приложения се прилагат специфични

P1.1, P4.1

изключения.

(EC) 1907/2006(REACH, Приложение XVII

P1.2, P1.4, P1.6, P1.7, P4.2

Регламент (ЕС) № 2037/2000, 2038/2000, 2039/2000,
(Пускане на пазара и употреба на
озоноразрушаващи вещества)

P1.3, 5.3

норвежка наредба относно ограниченията за употребата на
някои опасни химикали 20.12.2002

P1.5

Регламент „REACH“ (1907/2006), приложение VII

P1.10

Директива 2013/56/ЕС (Директива за батерии и
акумулатори) *
* Тези разпоредби не се прилагат, когато за безопасност,

P2.1, P2.2, P2,3, P8.1

работа, медицински или причини, свързани с целостта на данните, се
изисква непрекъсваемост на захнранването и се изисква постоянна
връзка между уреда и батерията.

Директива 2006/95/ЕС (Директива за ниско напрежение)

P3.1

Директива 2004/108/EC (EMC Директива)

P3.1

Директива 1999/5/EC (R&TTE Директива)

P3.1

Регламент (ЕС) № 801/2013 за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1275/2008 по отношение на изискванията за екопроектиране
във връзка с консумацията на електроенергия в режим „в
готовност“ и режим „изключен“ на
електрическо и електронно оборудване в
домакинство и офис и за изменение на Регламент (ЕС) №
642/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране на
телевизори
Регламент (EC) 1907/2006 (REACH Регламент),
Чл. 31, приложение II)

P3.1, P3.2

Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP Регламент)

P4.3, P7.19

Директива 2004/12/ЕС (Директива за опаковките)

P5.1

Решение 97/129/ЕО (Законодателство за вторичната опаковка)

P5.2

Директива 2012/19/EU (WEEE Директива)

P6.1

Приложение Б1 към ECMA-370, 5-то
издание

P4.3

Стр. 6 (6)

Заличена информация на
основание чл. 37 от ЗОП

Заличена информация на
основание чл. 37 от ЗОП

Заличена информация на
основание чл. 37 от ЗОП

Заличена информация на
основание чл. 37 от ЗОП
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Предложение за изпълнение на поръчката
1.1. Техническо предложение
попълнени

Предложение за изпълнение на поръчката
1.1.1. попълнени Минимално изискване
1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация, изискванията на
възложителя посочени в Поканата за подаване на оферта и действащата нормативна уредба.
2. При подаване на оферта в отговор на поканата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП от възложителя ще
конкретизираме точните параметри на техниката, която ще доставяме в съответствие с
техническата спецификация, за което в отговор на въпроса прилагаме нашето Техническо
предложение за изпълнение на поръчката.
3. Техниката, която ще доставяме ще:
3.1. е в текущата производствена листа на производителя и е нова, неупотребявана и
нерециклирана;
3.2. притежава маркировка „СЕ“;
3.3. се придружава от декларации/сертификати за произход, гаранционни карти, инструкции за
експлоатация (на български език), информационни листове за безопасност и други;
3.4. е окомплектована с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели,
отговарящи на изискванията на съответните производители и на българските стандарти, като
захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските държавни
стандарти БДС – 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%.
4. Приемаме да доставяме техниката до адреса на Възложителя, гр. София, бул. Княз
Александър Дондуков № 3, п.к. 1000.
5. Приемаме срокът за доставка на техниката да е до 30 календарни дни, считано от датата на
подписване на договора или от подаване на заявка за доставка.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
7. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
поканата за подаване на оферта, Рамково споразумение №СПОР-27/21.11.2019 г. и проекта на
договор.
8. Настоящото предложение е валидно 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на
офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
Документи към въпроса:
Техническа спецификация.docx 22 Kb
Образец на Техническо предложение.docx 21 Kb
Покана за подаване на оферта Изх.№21013339 от 17.03.2021 г..pdf 214 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

Образец на Техническо предложение(300886).pdf 796 Kb
3_1_HP LaserJet Managed MFP E72525 E72530 E72535 Datsheet Bulg.pdf 542 Kb
3_1_CE_HP LaserJet Managed MFP E72535dn.pdf 464 Kb
3-1-BG_HP_E72535dn.pdf 522 Kb

Сервизно обслужване

Сервизно обслужване
1.1.2. попълнени Минимално изискване
1. Декларираме, че сме оторизирани да предлагаме, поддържаме и извършваме сервизно
обслужване на техниката, от производителя или от официален представител на марката за
България.
2. Задължаваме се да поддържаме оторизацията по т. 2 за срока на действие на Рамково
споразумение №СПОР-27/21.11.2019 г.
1. Декларираме, че сме оторизирани да предлагаме, поддържаме и
извършваме сервизно обслужване на техниката, от производителя
или от официален представител на марката за България.
2. Задължаваме се да поддържаме оторизацията по т. 2 за срока на
действие на Рамково споразумение №СПОР-27/21.11.2019 г.

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

Прикачени документи:
Оторизация.pdf 887 Kb

Гаранционен срок
1.1.3. попълнени

Минимално изискване

Липсва прикачен документ

Предлагаме гаранционен срок на техниката - 36 (тридесет и шест) месеца, гарантирано с
партиден номер, считано от датата на доставка на техниката.
Предлагаме гаранционен срок на техниката - 36 (тридесет и шест)
месеца, гарантирано с партиден номер, считано от датата на
доставка на техниката.

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

Прикачени документи:
Гаранционна поддръжка
1.1.4. попълнени Минимално изискване

Липсва прикачен документ

Задължаваме се:
1. гаранционната поддръжка да включва консултации и помощ на място, да покрива труда и
всички вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт, както и транспортните
разходи за устройствата от и до сервизната база;
2. гаранционната поддръжка да се осъществява 5 работни дни в седмицата по 8 часа на ден,
съобразно работното време на възложителя;
3. да приемем повредените и дефектирали носители на информация да не се връщат при
замяната им, а да остават собственост на възложителя;
4. да предоставим телефон и e-mail за сервизни заявки (help desk);
5. времето за реакция при проблем да бъде до 4 часа в работен ден от подаване на заявка от
Възложителя (по телефон или e-mail);
6. да отстраняваме повредата на място в съответната администрация;
7. да възстановяваме в работоспособно състояние техниката в срок до 72 часа от получаването
на известието за повредата;
8. когато отстраняването на проблема изисква повече от 72 часа, да предоставим, за ползване
от възложителя, еквивалентна техника или такава с по-високи параметри за временна замяна;
9. когато отстраняването на проблема изисква повече от 72 часа, същият да бъде отстранен за
не повече от 30 календарни дни.
Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)
Прикачени документи:

Д еклариране на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Д еклариране на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
1.1.5.

попълнени

Минимално изискване

У частниците следва да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Попълненият образец на декларация се прикачва към въпроса.
Документи към въпроса:
Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП..doc 170 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

Образец на декларация по чл. 54 ал. 1 т. 7 от ЗОП.(300884)-NM.pdf 483 Kb
Образец на декларация по чл. 54 ал. 1 т. 7 от ЗОП.(300885)-AT, 22.03.2021.pdf 335 Kb
Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.(300884)-EE.pdf 332 Kb
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Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери - Ценово
предложение
#

Устройство

1

[КПУ-3.1] Черно-бяла копирна система - принтер,
скенер, копир
Общо

Коефициент/Брой

Единична цена в лв.
без ДДС

Обща цена в лв.
без ДДС

35

1 992 лв.

69 720 лв.
69 720 лв.

