


































PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)



                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 
финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 
 

 

 
Приложение № 1 

 

 Техническа спецификация 
 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни станции и 
мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 
„Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе)““ по 2 (две) 
обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 
Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

 
ОПИСАНИЕ 

 
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „РАБОТНА СТАНЦИЯ“ - 10 броя 

Минимални технически характеристики: 

 наименование изисквания 

Работна станция 

Процесор с охлаждащ блок с минмални параметри: 
Работна честота:  минимум 3.00 GHz 
Физически ядра: минимум 4 
Кеш памет: минимум 8MB 
RAM памет: минимум 16G DDR4 2666; 
Твърд диск: минимум 1TB; 
Видеокарта: отделна видеокарта с минимум 4GB DDR5; 
Кутия - Microtower/Tower или еквивалент със захранване минимум 
850W;                                                                                                                                      
Оперционна система: MS Windows 10 Pro предварително 
инсталиран с безсрочен лиценз или еквивалент. 
Монитор минимум 24" от производителя на компютъра или 
еквивалент:                                                                                                
- матрица: IPS с LED подсветка или еквивалент;                                                       
- резолюция минимум 1920 х 1200;                                                                                               
- осветеност минимум 300cd/m2; 
- ъгли на видимост - минимум 178 градуса/178 градуса; 
- входове на монитора минимум  1 х VGA и 1 x Display port; 
- да поддържа pivot функция или еквивалент; 
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- възможност за регулиране на стойката на височина до минимум 
120мм; 
Компютрите и мониторите да са в еднаква цветова гама; 
Сертификати: CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент;                                                                     

Гаранционен срок 
Минимум 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място, 
считано от датата на доставка 

Срок на доставка 
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по дълъг от  2 /два/ месеца, считано 
от сключване на договора 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО“ – 4 броя 

 Минимални технически характеристики: 

наименование изисквания 

МФУ 

Технология на печат - лазерна или LED;                                                                                                  
Формат на медията - максимум А3;                                                                                        
Функции минимум: печат, копиране, сканиране;                                                                                 
Скорост на печат А4 - минимум 30 стр./мин;                                                  
Скорост на печат А3 - минимум 15 стр. / мин.;                                                                                           
Разделителна способност при печат - минимум 1200 х 1200dpi;               
Принтерни  езици - минимум PCL 6;                                                                                                               
Скорост на копиране А4 - минимум 30 стр. / мин.;                                                                                        
Време за извеждане на първа страница формат А4 при копиране - 
максимум 5,8 сек.;                                                                                                      
Разделителна способност при копиране - минимум 600 х 600 dpi;                                                    
Възможност за промяна на размера на копието или еквивалент;                                                         
Автоматично устройство за документи DADF - минимум 100 листа;                                                        
Оптична разделителна способност при сканиране - минимум 
600х600 dpi;                                        
Цифрово изпращане на документи или еквивалент - да, минимум в 
следните формати: PDF,JPEG;                                                                                                  
Двустранен печат, копиране и сканиране - автоматично;                                                                
Процесор - минимум 1GHz;                                                                                                                
Памет - минимум 4096MB;                                                                                                                               
Входящ капацитет за хартия - минимум 1000 листа;                                                                         
Изходящ капацитет за хартия - минимум 250 листа;                                                                                              
Диск - минимум 300GB;                                                                                
Включена стойка за машината от производителя или еквивалент;                                                                 
Автоматично листоподаващо устройство - минимум 100 листа;                                                          
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Контролен панел (Touch Screen Display); 
Минимум Интерфейси - USB 3.0; 10/100/1000 Ethernet или 
еквивалент; 

Гаранционен срок 
Минимум 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място, 
считано от датата на доставка 

Срок на доставка 
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по дълъг от 1 /един/ месец, считано 
от сключване на договора 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

 
В предложената си цена по договор участника следва да предвиди всички разходи и 

възнаграждения за изпълнение на дейностите предмет на поръчката по конкретната 
обособена позиция, като, но не само: разходите за транспортиране и доставка на 
техниката до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, 
товарене, разтоварване; готово за приемане и експлоатация, доставка на цялата 
техническа и сервизна документация, принадлежности и комплектации, които са 
необходими за монтирането й, пускането в експлоатация и правилна работа, както и 
всички разходи за гаранционен сервиз по време на гаранционния срок и разходи по 
отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, 
възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и 
гаранционната отговорност. 

 
 
1. Изпълнителят следва да осигури гаранционен сервиз на доставената техника по 

време на гаранционния срок при следните условия: 
- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 
в работно време; 
- време за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект и/или настройки – не повече от 48 
часа; 
- при отстраняване на възникнала повреда и/или дефект в гаранционния срок, който е 
продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от 
уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта; 
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, да се 
транспортира повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за сметка на 
изпълнителя. След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на 
възложителя за сметка на изпълнителя; 
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- срокът за отстраняване на проблема е до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 
от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 
дефектиралата техника, същата се заменя от изпълнителя с нова от същия или по-висок клас в 
срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 
срок, същите ще бъдат инсталирани за  сметка на Изпълнителят; 
- изпълнителят поема гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължава 
да осигури гаранционен сервиз, да извършва качествено сервизно техническо поддържане и 
ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстранява 
възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстрани безвъзмездно всички повреди 
и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния 
срок; 
- в случай, че изпълнителят не предприеме действия по отстраняване на повредите или замяна 
на дефектиралата техника в срок, възложителят може да отстрани повредата за сметка на 
изпълнителя. В този случай всички разходи по поправката или замяната са за сметка на 
изпълнителя. 

2. Изисквания към доставката по всички обособени позиции 
 2.1. Доставяната техника трябва да е нова и неупотребявана и в съответствие с 
техническите изисквания за всяка обособена позиция. Да се доставя в оригинална опаковка с 
ненарушена цялост. Към техниката трябва да се доставят всички инструкции за съхранение и 
експлоатация на български език, принадлежности и комплектации, които са необходими за 
монтирането й, пускането в експлоатация и правилна работа. 

2.2. Предлаганото оборудване следва да е в текущата продуктова линия на съответния 
производител и да не е свалено от производство към датата на подаване на офертата.  

В случай, че преди изпълнение на доставката по договора, предложеното в офертата на 
изпълнителя техника, оборудване и принадлежности е спряно от производство или изчерпани 
от пазара, изпълнителят предлага поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите 
или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от 
които възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Цената на 
новото предложено оборудване следва да е същата или по-ниска от предложената такава за 
оборудването, спряно от производство. Доставката на съответното оборудване става след 
проверка и писмено одобрение по отношение на техническите характеристики от Възложителя.  
  2.3. Доставената техника трябва да бъде придружена с документи, регламентиращи 
гаранционния срок. Дейностите, които се извършват по време на гаранционния срок са 
посочени в Техническата спецификация. 



                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 
финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 
 

 

2.4. Доставеното оборудване следва да има сертификат CE Mark, IT Eco Declaration или 
еквивалент /за обособена позиция № 1;  

2.5. Предлаганото оборудване трябва отговоря на всички изисквания в Република 
България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и 
включване към електрическата мрежа (да бъде пригодено за работа в стандартизираната 
електрическа мрежа в Република България).  

2.6. Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и 
международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива 
на шум.  

2.7. Предлаганите от участниците стоки трябва да съответстват или да надвишават в 
техническо отношение посочените минимални изисквания в техническите спецификации на 
Възложителя. Техническото предложение на участниците трябва да включва задължително 
техническа документация (каталози, брошури, листове с технически данни/технически 
характеристики и/или др.) и/или посочен линк към официалната интернет страница на 
производителя на оборудването, предмет на поръчката, която позволява да се направи 
съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 
предложеното оборудване.  
Забележка: Участник, който е представил техническо предложение, което не позволява 
да се установят точно предлаганите спецификации, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата.  

2.8. Всяка доставена стока трябва да бъде окомплектована така, че да бъде 
работоспособна и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че 
дадена стока не може да изпълнява дадена функция, то тя следва да се приведе за сметка на 
изпълнителя в състояние, при което може да изпълнява функциите, заложени в спецификацията 
и техническото му предложение.  

2.9. При точно, качествено и отговарящо на изискванията изпълнение, приемането на 
доставената стока се удостоверява с приемно–предавателен протокол, подписан от 
упълномощените представители на страните по договора. Заедно със стоката Изпълнителят 
предоставя гаранционните карти, документация за експлоатация, сертификатите и всички други 
придружаващи стоката документи съгласно приложимото законодателство и условията на 
обявената поръчка, които се прилагат към протокола. Подписването без забележки на приемно-
предавателния протокол има силата на приемане на изпълнението от страна на Възложителя, 
освен в случаите на несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения 
преглед или на несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на 
изпълнението с приемно-предавателния протокол няма отношение към установените 
впоследствие в гаранционния срок несъответствия/дефекти, които Изпълнителят е длъжен да 
отстрани за своя сметка.  
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2.10. При изпълнение на дейностите по договора, Изпълнителят следва да влага 
материал и резервни части, съответстващи на марката и модела на оборудването, които да са 
нови, нерециклирани.  

2.11. По време на изпълнение на поръчката да се изпълняват изискванията за 
визуализация на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 

 
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. 

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 . 
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Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)



PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)



PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)



PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)



PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)





PC
Text Box
Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)
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