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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 № 7 „СКЕНЕРИ“ - 3 

7.1 Минимални технически параметри за СКЕНЕР вид 1 – 1 брой: 

 конфигурация изисквания 

 Скенер 1 
Color Flatbed Scanner, Ultra-Slim Type A3 Large Format Scanning, Fast 
Scanning in 7 sec. at 200 dpi, 2400 x 2400 dpi Optical Resolution, 
USB2.0, Easy Operation Buttons Design, Direct Scan Function 

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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7.2 Минимални технически параметри за СКЕНЕР вид 2 – 2 броя: 
 

 конфигурация изисквания 

Скенер 2 

тип : Desktop Type Sheet Fed Scanner; CMOS CIS 1 Line Sensor 
Медия, тип: Various media types; from thick to thin sheets, and from 
embossed cards to three metre-long documents Медия, размер: A4 
Медия, g/m2: J-Path: 52 - 128g/m2; Straight Through: 40 - 209g/m2 
Скенер скорост черно, стр. /мин: 25 ppm / 50 ipm - 200, 300 dpi 
Скенер скорост цветно, стр. /мин: 25 ppm / 50 ipm - 200, 300 dpi 
Скенер резолюция: 600 x 600 dpi Дълбочина на цвета при 
сканиране: 24-bit Нива на сивота : 8-bit (256-Level) Методи на 
сканиране и функции за подобрение: Front/ Back/ Duplex; 
Automatic Page Size Detection, Auto Colour Detection, Shading 
Correction, Text Enhancement, Black Border Removal, Image 
Rotation, Skip Blank Page, Select Scanning Document Side, Folio, 
Double Feed Detection and etc. Листоподаващо устройство : yes 
(Paper Separation: Retard Roller Method (Reversing Seperator 
Roller)) Двустранно сканиране : yes Капацитет за хартия: 30 Sheets 
(80g/m2), Файлови формати: PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, 
PPTX and PNG Интерфейс: High Speed USB 2.0, OCR софтуер: yes 
(Convert original paper documents into editable electronic files using 
OCR 

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. 
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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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