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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Участниците трябва да посочат марка и модел на всяко предложено 

устройство. Не се допуска предлагане на повече от един модел за всяко устройство. 
  

Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни 
минимални изисквания към офертите. Неспазването на изискванията по техническата 
спецификация по съответната обособена позиция води до отстраняване на участника от 
процедурата за съответната обособена позиция. За всеки конкретно посочен в 
настоящите технически спецификации стандарт, спецификация, техническа оценка, 
техническо одобрение или технически еталон, възложителят приема и еквивалентно/и 
такива. За всеки посочен в настоящите технически спецификации конкретен модел, 
източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 
предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или 
конкретен произход или производство, възложителят приема и еквивалентни такива. 

При изпълнението на доставката, в случай, че оферираното оборудване вече не се 
произвежда или има обективни пречки за доставката му, следва да бъде доставено 
еквивалентно или по-добро оборудване, след изричното одобрение на възложителя. 

За устройствата, за които не е посочено минимално изискване за енергийна 
ефективност, са приложими минималните изисквания, посочени в колона 2 от Указания 
за прилагане на изисквания за енергийна ефективност при възлагане на обществени 
поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на 
сгради с високи показатели за енергийна ефективност с цел минимизиране на разходите 
за срока на експлоатацията им, публикувани на електронната страница на Агенцията по 
обществени поръчки:  
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Energiina_efektivnost.pdf . 

В срока на гаранционна поддръжка изпълнителят на съответната обособена 
позиция поема за своя смeтка всички разходи за труд, материали, транспортни и 
командировъчни разходи при необходимост от сервизиране на устройство по 
съответната доставка. 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „МОНИТОРИ“ – 14 броя 
 
4.1 Минимални технически параметри за МОНИТОР вид 1 – 6 броя: 
 

конфигурация изисквания 

Монитор 1 FHD, LED, IPS, Размер на екрана  21.5", Разделителна 
способност  1920x1080, Време за реакция 4 ms, Яркост  250 
cd/m², Contrast Ratio:100,000,000:1, 178° horizontal; 178° 
vertical, DVI-in; HDMI-in; VGA 

В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 
бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, участникът разполага с 
възможността да достави такива с еднакви или по-добри технически параметри на 
същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

• Участникът се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи 
доказателства (декларация от производителя/негов оторизиран представител, публично 
оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни); 

• Да предложи поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 
Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. 
Заместващите продукти трябва да са със същите или по-добри параметри спрямо 
договорените и на същата стойност. 
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4.2 Минимални технически параметри за МОНИТОР вид 2 – 7 броя: 
 

конфигурация изисквания 

Монитор 2 Тип LED, Размер на екрана 23,6 ", Формат на картината 16:9, 
Разделителна способност 1920 x 1080, Време за реакция 1 ms, 
Яркост 300 cd/m2, Динамичен контраст 100000000:1, 
Зрителен ъгъл 170 °, Честота на опресняване 75 Hz, Портове 
VGA (D-sub), HDMI 

 
В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, участникът разполага с 
възможността да достави такива с еднакви или по-добри технически параметри на 
същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

• Участникът се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи 
доказателства (декларация от производителя/негов оторизиран представител, публично 
оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни); 

• Да предложи поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 
Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. 
Заместващите продукти трябва да са със същите или по-добри параметри спрямо 
договорените и на същата стойност. 
 
4.3 Минимални технически параметри за МОНИТОР вид 3 – 1 брой: 
 

конфигурация изисквания 

Монитор 3 23" IPS Touch Screen Резолюция: 1920x1080 Вид: IPS, 
Капацитет: 23 inches, Съотношение: 16:9, Технология: LED, 
Сензор: 10 Point Finger Touch, Pixel pitch 0.2652 x 0.2652 mm, 
Време на реакция: 5ms, Осветеност: 250cd/m2, Статичен 
контраст: 1 000:1, Динамичен контраст: 5 000 000:1, Ъгъл на 
виждане: 178 / 178, Честота: 60Hz, HDMI: Да, Digital Visual 
Interface: DVI-D, USB: Да, VGA: D-Sub, Стандарти: EPEAT 
Gold, TUV-Type, UL (cUL), EPA 6.0 

В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 
бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, участникът разполага с 
възможността да достави такива с еднакви или по-добри технически параметри на 
същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

• Участникът се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи 
доказателства (декларация от производителя/негов оторизиран представител, публично 
оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни); 

• Да предложи поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 
Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. 
Заместващите продукти трябва да са със същите или по-добри параметри спрямо 
договорените и на същата стойност. 
 

Други изисквания: 
 

1. Срокът за изпълнение на дейностите по всяка обособена позиция започва да тече 
от сключването на съответния договор и се осъществява с писмена заявка 
направена от страна на Възложителя.  
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2. В подадената от Възложителя заявка към Изпълнителя на съответната обособена 
позиция се уточняват видът, точното количество и мястото на доставка.  

3. Предлаганото оборудване трябва да е ново, оригинално, неупотребявано, в 
производствената листа на производителя за текущата година, с официална 
гаранционна поддръжка от производителя.  

4. Захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските 
държавни стандарти БДС – 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%. 

5. Оборудването да отговаря на всички стандарти в Република България относно 
ергономичност, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към 
електрическата мрежа. 

6. Захранващите блокове на компютрите да отговарят на стандартите СЕ и да 
притежават схема PFC /или техни еквиваленти/. 

7. Компютърната техника от техническата спецификация да фигурира в Microsoft 
Compatible Lists. Предлаганата техника трябва да бъде доставена с всички 
необходими драйвери за работа с Microsoft Windows 10.  

8. Гаранционният срок да бъде не по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца за всички 
устройства от датата на подписване на приемо-предавателен протокол. 
Гаранционната поддръжка да покрива труда и всички вложени резервни части при 
ремонт. 

9. Участникът да има на разположение сервизна база за техническа поддръжка. 
10. Изисквани параметри на сервизно обслужване: 

10.1. Време за реакция след подаване на заявка – до 4 ч. на място. 
10.2. Време за диагностициране и отстраняване на проблема – до 5 работни дни 

след времето по т. 10.1.  
10.3. При невъзможност за отстраняване на проблема изпълнителят предоставя 

същото или оборудване с по-високи характеристики. 
 

 
 
 
           СЪСТАВИЛ: 

     (инж. Надежда Иринкова – гл. координатор 
     Център "Компютри и комуникационни мрежи") 
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