
















PC
Text Box
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

PC
Text Box
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

PC
Text Box
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



1 
 

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 № 5 „ПРИНТЕРИ  И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ 
УСТРОЙСТВА“ – 20 броя 
 
5.1 Минимални технически параметри за ПРИНТЕР вид 1 – 1 брой: 
 

конфигурация изисквания 

Принтер 1 

Скорост на печат (черно): Нормално: Up to 22 ppm, Отпечатване 
на първата страница (готовност) Черно: As fast as 7.3 sec, 
Качество на черен печат (най-добро) Up to 600 x 600 dpi, 1200 dpi 
quality, Paper handling: Paper handling input, standard  150-sheet 
input tray, Paper handling output, standard  100-sheet output tray 
Maximum output capacity (sheets) Up to 100 sheets,  
Duplex printing Manual Duplex, 128 MB, USB 2.0., Media types 
Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, 
postcards, Касетата да е интегрирана (всичко в едно) - тонер, 
барабан и почистващи елементи. 

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: 
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• 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. 
 
5.2 Минимални технически параметри за ПРИНТЕР вид 2 – 4 броя: 
 

конфигурация изисквания 

Принтер 2 

Скорост на печат (черен, нормално качество, А4): 30стр/мин.Hi-
Speed USB 2.0.  Качество на печат (черен, най-добро качество): 
600 x 600 dpi (1200 dpi effective output). Скорост на процесора 266 
MHz. Стандартни тави за хартия 2 (1 plus 50-sheet multipurpose 
input tray). Максимален брой тави за хартия 2 (1 plus 50-sheet 
multipurpose input tray). Поддържани видове носители Paper (bond, 
light, heavy, plain, recycled, rough), envelopes, labels, cardstock, 
transparencies, heavy media. Tегло на носителя според 
устройството за подаване на хартия Tray 1: 60 to 163 g/m2 (straight 
through paper path for special media); Tray 2: 60 to 120 g/m2. 
Стандартна памет: 16 MB. Касетата да е интегрирана (всичко в 
едно) - тонер, барабан и почистващи елементи. 

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. 
 
5.3 Минимални технически параметри за ПРИНТЕР вид 3 – 2 броя: 
 

конфигурация изисквания 

Принтер 3 

3D принтер, 1 екструдер, Molding Tech.: FDM, Printing Size: 
220*220*250 mm, Printing Speed: <100 mm/s, Normal 30-60 mm/s, 
Precision: ±0.1 mm , Slice Thickness: 0.1-0.4 mm, Nozzle Diameter: 
Standard 0.4 mm,can be in 0.2,0.3 mm, Nozzle Number: 1, Nozzle 
Temp.: <250°C, Bed Temp.: <110°C, Working Mode: Online or SD 
card offline, File Format:: STL, Obj, amf, Slice Software: 
Cura/Repetier-Host/Simplify3D, Total Power: 270W, Fliament: PLA, 
ABS4 TPU, Fliament Diameter: 1.75mm, Power Supply: Input: AC 
100-120V/6.8A 200-240V/3.4A 50/60Hz, Output: DC 24V 

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: 
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• 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. 
 
5.4 Минимални технически параметри за МФУ вид 1 – 5 броя: 
 

конфигурация изисквания 

МФУ 1 

Достъпни функции:Print, Copy, Scan. Принтер скорост черно, стр. 
/мин:Single sided: Up to 38 ppm (A4); Up to 63.1 ppm (A5-
Landscape), Double sided: Up to 30.3 ipm (A4); FPOT: Approx: 5.5 
seconds or less. Принтер резолюция:600 x 600 dpi; Print quality: Up 
to 1200 x 1200 dpi. Скенер, тип: Colour; Platen, 2-sided ADF (single 
pass). Скенер резолюция:Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up 
to 9600 x 9600 dpi. Максимален размер на сканираната област, 
mm:Max. scan width: 216 mm. Методи на сканиране и функции за 
подобрение:Scan to E-mail / PC / USB memory key / FTP, Scan to 
Cloud. Копир скорост черно, копия/мин:Single sided (A4): Up to 38 
ppm; Double sided (A4): Up to 30.3 ipm. Копир резолюция:Up to 
600 x 600 dpi. Мащабиране:25-400% in 1% increments. 
Интерфейс:USB 2.0 Hi-Speed. Мрежа: 10BASE-T/100BASE-
TX/1000B ase-T. Безжична мрежа:Wireless 802.11b/g/n, Wireless 
Direct Connection. Памет, MB:1 GB. Медия, тип:Plain paper, 
Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope. 
Медия, размер:Cassette (Standard and optional): A4, A5, A5 
(Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, 
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Custom 
sizes; Multi-purpose tray: + Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, 
C5, DL). Медия, g/m2:Cassette (standard and optional): 52 to 120 
g/m2, Manual purpose tray: 52 to 163 g/m2, ADF: 50 to 105 g/m2. 
Капацитет за хартия - Входяща тава:250-sheet cassette + 100-sheet 
multi-purpose tray; Option: 550-sheet cassette. Капацитет за хартия - 
Изходяща тава:150-sheet. ADF:50-sheet DADF. Двустранен 
печат:Automatic. Касетата да е интегрирана (всичко в едно) - 
тонер, барабан и почистващи елементи. Съвместими операционни 
системи:Windows 10 / 8.1 / 7 / Server 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 
/2008, Mac OS X version 10.8. 5 & up; Linux 

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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5.5 Минимални технически параметри за МФУ вид 2 – 1 брой: 
 

конфигурация изисквания 

МФУ 2 

Разделителна способност 600x600 dpi, Скорост на печат (черно) 
22 ppm, Месечно натоварване 10 000 pages, Процесор Processor 
speed 600 MHz, Вградена памет Memory, standard 256 MB, 
Интерфейс Hi-Speed USB 2.0 port (device), Built-in Fast Ethernet 
10/100Base-TX network port, Phone line port (in/out), Принтерски 
езици PCLmS, URF, PWG, Входящ капацитет 150-sheet input tray, 
Копир Copy speed (normal) Black: Up to 22 cpm; Copy resolution 
(black text): 600 x 400 dpi; Copy reduce / enlarge settings: 25 to 
400%; Copies, maximum: Up to 99 copies, Скенер Scanner type ADF, 
Flatbed; Scan file format JPEG, PDF, PNG; Scan resolution, optical: 
Up to 300 dpi (colour and monochrome, ADF); Up to 600 dpi (colour, 
flatbed); Up to 1200 dpi (monochrome, flatbed); Scan size (flatbed), 
maximum: 215.9 x 297 mm; 

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. 

 
5.6 Минимални технически параметри за МФУ вид 3 – 2 броя: 
 

конфигурация изисквания 

МФУ 3 

Технология на печат Monochrome Laser Формат  A4 Разделителна 
способност 600 x 600 dpi 1200 dpi с Imageret Разделителна 
способност скенер Цветно - 600 x 600 ppi Монохромно - 1200 x 
1200 ppi Скорост на печат 22 стр./мин. Скорост на копиране 22 
стр./мин. Време за първа страница 7.3 сек. Памет (стандартна) 128 
MB RAM  Процесор 600 MHz Капацитет на консумативите 1 600 
стр Min размер на разпечатките 76 x 127 mm Max размер на 
разпечатките 216 x 356 mm Листоподаваща система 1) касета за 
150 листа Управление на печата Ръчен двустранен печат 
Капацитет на входа 150 листа Капацитет на изхода 100 листа 
Стандартни интерфейси/портове USB 2.0 Port Дисплей и 
контролен панел2-цифров монохромен екран 5 бутона 3 
светлинни индикатора 

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: 
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• 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. 

 
 
5.7 Минимални технически параметри за МФУ вид 4 – 4 броя: 
 

конфигурация изисквания 

МФУ 4 

Print, Copy and Scan Медия, размер A4, A5, A5 (Landscape), B5, 
Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, 
Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Custom sizes: Min. 76.2 x 127 
mm Max. 215.9 x 355.6 mm Принтер скорост черно, стр./мин 
Single sided: Up to 18 ppm (A4), Up to 32 ppm (A5-Landscape); 
FPOT: 10.9 seconds or less Принтер скорост цветно, стр./мин Single 
sided: Up to 18 ppm (A4), Up to 32 ppm (A5-Landscape); FPOT: 12 
seconds or less Принтер резолюция 600 x 600 dpi (Print quality - Up 
to 1200 x 1200 dpi) Скенер, тип Colour, Platen Скенер резолюция 
Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi 
Дълбочина на цвета при сканиране 24 bit/24 bit (input/output) Нива 
на сивота 256 Методи на сканиране и функции за подобрение 
TWAIN, WIA compatible; Scan to: E-mail, PC, USB memory key, 
FTP, Cloud Копир скорост черно, копия/мин Single sided (A4): Up 
to 18 ppm; FCOT: Approx. 12.0 seconds or less Копир скорост 
цветно, копия/мин Single sided (A4): Up to 18 ppm; FCOT: Approx. 
14.0 seconds or less Копир резолюция 600 x 600 dpi Брой копия Up 
to 999 copies Мащабиране 25-400% in 1% increments Интерфейс 
USB 2.0 Hi-Speed Мрежа 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T 
Памет, MB 1GB Медия, тип Plain paper, Recycled paper, Heavy 
Paper, Thin paper, Colour paper, Glossy paper, Label, Post card, 
Envelope Медия, g/m2 52 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Glossy 
paper) Капацитет за хартия - Входяща тава 150-sheet cassette + 1-
sheet manual feed slot Капацитет за хартия - Изходяща тава 100-
sheet ADF Съвместими операционни системи Windows 10 / 8.1 / 8 
/ 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / 
Server 2008 / Vista; Mac OS X version 10.7.5 & up; Linux/Citrix 

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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5.8 Минимални технически параметри за Фотопринтер вид 1 – 1 брой: 
 

конфигурация изисквания 

Фотопринтер 1 

Принтираща технология AMC принт глава 6 канална, Дюза 90 
дюзи за всеки канал (6), Максимална резолюция – печат 5760 х 
1440 dpi, Максимална резолюция на сканиране 1200 х 2400 dpi, 
Опции за сканиране Цветно / черно-бяло, Максимална печатаема 
площ A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 
(Envelope), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, 
Скорост на печат (на обикновена хартия) 5 листа А4 – черно бяло, 
4.8 листа А4 – цветно, Максимални размери медия А4 без бели 
полета могат да се заредят до 120 листа обикновена или 30 листа 
фото хартия, възможност за печат на CD/DVD, Мастила Dye ink, 
Мастилници (тип външен резервоар) Самостоятелни за всеки цвят 
(общо 6) по 70 ml., Свързване Hi-Speed USB 2.0 (1 порт), 
Операционни системи Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows 
Vista® (32-bit, 64-bit), Windows XP, Windows XP Professional x64 
Edition, Mac OS X 10.5.x – 10.6.x, Директен печат от камера, 
флашка или карта памет 

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.  

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/. 
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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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