
 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Техническа спецификация 

Лицата, с които ще бъде сключено рамково споразумение ще бъдат избрани въз 

основа на оферти, подадени за доставка на описаното по-долу оборудване. Настоящата 

техническа спецификация е примерна и необвързваща за Възложителя. Изпълнителите са 

обвързани с предложените от тях цени на описаното оборудване. При поръчка на същото 

цената не може да надвишава предложените в хода на настоящата процедура цени за 

целия срок на действие на рамковото споразумение. 

 
 2. Минимални технически изисквания: 

 
2.1. Сървър тип 1 

 

Параметър / 

функционалност 

Минимални технически изисквания 

Сървърна архитектура Осемпроцесорна  x86 архитектура. 

Форм фактор За монтаж в 19“ стандартен сървърен шкаф, включени телескопични 

релси и рамо за водене на кабелите. 

Надеждност Резервирани и hot-plug: захранващи модули, твърди дискове, 

вентилатори.  

Процесор Инсталирани осем броя процесори, всеки от тях с: 

 ядра – 24 физически ядра за целочислени и 24 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 48 логически нишки; 

 номинална честота – 2.1 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 33 MB L3; 

 контролер за памет – 6 канала, DDR4 

 макс. топлинна мощност – 150 W; 

RAM Да поддържа разширение до 96 слота. 

Инсталирани 512 GB с 16 броя 32 GB модули DDR4-2666, ECC, регистрови. 

Сървъра да поддържа разширение до 12 TB. 

RAID контролер SAS 12 Gbps и SATA RAID контролер с активирани нива RAID 0, 1, 5, 6, 1+0, 

5+0, 6+0. Включен 2 GB RAM кеш. Включена защита на данните в кеша 

срещу срив на захранването – с кондензатор и флаш памет. 

Твърди дискове 2x HDD 600 GB, SAS 12 Gbps, 512n, 10 000 rpm, hot-plug. 

Възможност за разширение до 8 твърди диска. 

Ethernet контролери Да се достави с два броя Ethernet контролери, всеки от тях с: 

 2x 10 Gbps медни RJ-45 порта; 

 SR-IOV – 64 виртуални функции на порт. 

 Remote boot & Offload – iSCSI. 

Fibre Channel 

контролери 

Два броя, всеки от тях с: 

 1x 16 Gbps FC порт; 

 включен FC SFP+ 16 Gbps модул, MMF до 300 метра. 

PCI-Express слотове След изпълнение на описаната конфигурация да останат свободни: 

 3x PCI-Express 3.0 x8 слота (електрически и механично)  

Управление Вграден контролер за отдалечено out-of-band управление със собствен 1 

Gbps Ethernet порт. 

 

Включени и активирани функционалности: отдалечена графична конзола 

(IP KVM); използване на отдалечена медия; управление през интернет 

браузър вкл. наблюдение на информация от хардуерните сензори; SSL, 

SSH връзка; отдалечено включване и изключване; наблюдение на 

консумираната мощност и ограничаване чрез налагане на макс. 

стойност; пренасочване на текстова конзола; интеграция на потребители 

с LDAP/Active Directory; изпращане на аларми по SNMP и e-mail; 

отдалечено обновяване на firmware, BIOS, драйвери. 

 

Да включва софтуер за: първоначална автоматизирана инсталация, 

софтуер за RAID конфигуриране, наблюдение на производителността, 

консумираната мощност, откриване на предстоящи дефекти, 

отдалечено обновяване на BIOS, firmware, драйвери, интеграция с 

Microsoft System Center, VMware vCenter. 
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Захранващи модули 4 броя, резервирани, hot-plug, с ефективност 94% (Platinum).  

Операционна система 

и среда за 

виртуализация – 

съвместимост 

Официална поддръжка и драйвери от производителя на сървъра за 

всички предложени компоненти за: 

Microsoft –Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 

VMware – 6.5. 

Кабели Да се доставят следните кабели: 

 OM3 MMF, LC конектори, дуплекс, 10 метра, 2 броя; 

 UTP категория 6e, RJ-45 конектори, 10 метра, 4 брой; 

 захранващи – C19-C20 конектори, 3 метра, 4 броя. 

Гаранционен срок 36 месеца от производителя, включително за софтуерните компоненти на 

конфигурацията. 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.2. Сървър тип 2 
 

Параметър / 

функционалност 

Минимални технически изисквания 

Сървърна архитектура Четирипроцесорна x86 архитектура. 

Форм фактор За монтаж в 19“ стандартен сървърен шкаф,  до 2U, включени 

телескопични релси и рамо за водене на кабелите. 

Надеждност Резервирани и hot-plug: захранващи модули, твърди дискове, 

вентилатори.  

Процесор Инсталирани четири броя процесори, всеки от тях с: 

 ядра –16 физически ядра за целочислени и 16 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 36 логически нишки; 

 номинална честота – 2.1 GHz 

 вградена L3 кеш памет –22 MB L3; 

 контролер за памет – 6 канала, DDR4 

 макс. топлинна мощност – 125 W; 

RAM Налични 48 DIMM слота за памет 

Инсталирани 512 GB с 16 броя 32 GB модули DDR4-2666, ECC, регистрови. 

Сървъра да поддържа разширение до 6 TB. 

Оптично устройство Да включва DVD-RW устройство, фабрично вградено в сървъра. 

RAID контролер SAS 12 Gbps и SATA RAID контролер с активирани нива RAID 0, 1, 5, 6, 1+0, 

5+0, 6+0. Включен 2 GB RAM кеш. Включена защита на данните в кеша 

срещу срив на захранването – с кондензатор и флаш памет. 

Твърди дискове 2x HDD 600 GB, SAS 12 Gbps, 512n, 10 000 rpm, hot-plug. 

Възможност за разширение до 16 твърди диска. 

Ethernet контролери Да се достави с два броя Ethernet контролери, всеки от тях с: 

 2x 10 Gbps оптични порта; 

 2 броя MMF SFP+ модули; 

 SR-IOV – 64 виртуални функции на порт. 

 NVGRE & VXLAN; 

 поддръжка на VMDq – 256 queues на порт; 

Fibre Channel 

контролери 

Два броя, всеки от тях с: 

 1x 16 Gbps FC порт; 

 включен FC SFP+ 16 Gbps модул, MMF до 300 метра. 

PCI-Express слотове След изпълнение на описаната конфигурация да останат свободни: 

 3x PCI-Express 3.0 x16 слота (електрически и механично); 

 

Управление Вграден IPMI 2.0 контролер за отдалечено out-of-band управление със 

собствен 1 Gbps Ethernet порт и графичен конролер със собствена видео 

памет. 

 

Включени и активирани функционалности: отдалечена графична конзола 

(IP KVM); използване на отдалечена медия; управление през интернет 

браузър вкл. наблюдение на информация от хардуерните сензори; SSL, 

SSH връзка; отдалечено включване и изключване; наблюдение на 

консумираната мощност и ограничаване чрез налагане на макс. 

стойност; пренасочване на текстова конзола; интеграция на потребители 
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с LDAP/Active Directory; изпращане на аларми по SNMP и e-mail; 

отдалечено обновяване на firmware, BIOS, драйвери. 

 

Да включва софтуер за: първоначална автоматизирана инсталация, 

софтуер за RAID конфигуриране, наблюдение на производителността, 

консумираната мощност, откриване на предстоящи дефекти, 

отдалечено обновяване на BIOS, firmware, драйвери, интеграция с 

Microsoft System Center, VMware vCenter. 

TPM (Trusted Platform 

Module) 

Вграден TPM чип. 

Допълнителни портове 5x USB 3.0 – изведени на предния и/или задния панел 

2 x VGA (по един на предния и задния панел), 1x Serial RS-232. 

Захранващи модули 2 броя, hot-plug, с изходна активна мощност 1600W, с ефективност 94% 

(Platinum).  

Операционна система 

и среда за 

виртуализация – 

съвместимост 

Официална поддръжка и драйвери от производителя на сървъра за 

всички предложени компоненти за: 

Microsoft –Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 

VMware – 6.0. 

Red Hat® Enterprise Linux 7 

Red Hat® Enterprise Linux 6 

Кабели Да се доставят следните кабели: 

 OM3 MMF, LC конектори, дуплекс, 10 метра, 6 броя; 

 UTP категория 5e, RJ-45 конектори, 10 метра, 1 брой; 

 захранващи – C13-C14 конектори, 4 метра, 4 броя. 

Гаранционен срок 36 месеца от производителя, включително за софтуерните компоненти на 

конфигурацията. 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.3. Сървър тип 3 
 

Параметър / 

функционалност 

Минимални технически изисквания 

Сървърна архитектура Двупроцесорна x86 архитектура. 

Форм фактор За монтаж в 19“ стандартен сървърен шкаф, включени телескопични 

релси и рамо за водене на кабелите. 

Да се посочи височината в Rack U. 

Надеждност Резервирани и hot-plug: захранващи модули, твърди дискове, 

вентилатори.  

Процесор Инсталирани два броя процесори, всеки от тях с: 

 ядра – 4 физически ядра за целочислени и 4 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 8 логически нишки; 

 номинална честота – 2.6 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 8 MB L3; 

 контролер за памет – 6 канала, DDR4,; 

 макс. топлинна мощност – 85 W 

RAM Налични 24 DIMM слота за памет. 

Инсталирани 32 GB с 2 броя 16 GB модули DDR4-2666, ECC, регистрови. 

Сървъра да поддържа разширение до 3 TB. 

Оптично устройство Да включва DVD-RW устройство, фабрично вградено в сървъра. 

RAID контролер SAS 12 Gbps и SATA RAID контролер с активирани нива RAID 0, 1, 5, 6, 1+0, 

5+0, 6+0, инсталиран на стандартен PCI-express слот. Включен 2 GB RAM 

кеш. Включена защита на данните в кеша срещу срив на захранването – 

с кондензатор и флаш памет. 

Твърди дискове 2x HDD 600 GB, SAS 12 Gbps, 512n, 10 000 rpm, hot-plug. 

Възможност за разширение до 8 твърди диска. 

Ethernet контролери Да се достави с два броя Ethernet контролери, както следва: 

 

Първи контролер, да включва: 

 2x 10 Gbps медни RJ-45 порта; 

 SR-IOV – 64 виртуални функции на порт. 
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 Remote boot – iSCSI и FCoE  

 NVGRE & VXLAN; 

 

 

Втори контролер, да включва: 

 2x 1 Gbps RJ-45 медни порта; 

 

Възможност за добавяне на минимум един допълнителен Ethrenet 

контролер в бъдеще. 

Fibre Channel 

контролери 

Два броя, всеки от тях с: 

 1x 16 Gbps FC порт; 

 включен FC SFP+ 16 Gbps модул, MMF до 300 метра. 

Управление Вграден IPMI 2.0 контролер за отдалечено out-of-band управление със 

собствен 1 Gbps Ethernet порт и графичен конролер със собствена видео 

памет. 

 

Включени и активирани функционалности: отдалечена графична конзола 

(IP KVM); използване на отдалечена медия; управление през интернет 

браузър вкл. наблюдение на информация от хардуерните сензори; SSL, 

SSH връзка; отдалечено включване и изключване; наблюдение на 

консумираната мощност и ограничаване чрез налагане на макс. 

стойност; пренасочване на текстова конзола; интеграция на потребители 

с LDAP/Active Directory; изпращане на аларми по SNMP и e-mail; 

отдалечено обновяване на firmware, BIOS, драйвери. 

 

Да включва софтуер за: първоначална автоматизирана инсталация, 

софтуер за RAID конфигуриране, наблюдение на производителността, 

консумираната мощност, откриване на предстоящи дефекти, 

отдалечено обновяване на BIOS, firmware, драйвери, интеграция с 

Microsoft System Center, VMware vCenter. 

TPM (Trusted Platform 

Module) 

Вграден TPM чип. 

Допълнителни портове 3x USB 2.0 – изведени на предния и/или задния панел 

2 x VGA, един от които на предния панел. 

Захранващи модули 2 броя, резервирани, hot-plug, с мощност минимум 800W и ефективност 

96% (Titanium). Един модул да може самостоятелно да захранва целия 

сървър при максимално натоварване на предложената конфигурация. 

Операционна система 

и среда за 

виртуализация – 

съвместимост 

Официална поддръжка и драйвери от производителя на сървъра за 

всички предложени компоненти за: 

Microsoft – Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 

VMware – 6.0. 

Red Hat® Enterprise Linux 7 

Red Hat® Enterprise Linux 6 

Кабели Да се доставят следните кабели: 

 OM3 MMF, LC конектори, дуплекс, 10 метра, 2 броя; 

 UTP категория 6А, RJ-45 конектори, 10 метра, 2 броя; 

 UTP категория 5e, RJ-45 конектори, 10 метра, 3 броя; 

 захранващи – C13-C14 конектори, 4 метра, 2 броя. 

Гаранционен срок 36 месеца от производителя, включително за софтуерните компоненти на 

конфигурацията. 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.4. Сървър тип 4 
 

Параметър / 

функционалност 

Минимални технически изисквания 

Сървърна архитектура Двупроцесорна x86 архитектура. 

Форм фактор За монтаж в 19“ стандартен сървърен шкаф, включени телескопични 

релси и рамо за водене на кабелите. 

Да се посочи височината в Rack U. 
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Надеждност Резервирани и hot-plug: захранващи модули, твърди дискове, 

вентилатори.  

Процесор Инсталирани два броя процесори, всеки от тях с: 

 ядра – 8 физически ядра за целочислени и 8 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 16 логически нишки; 

 номинална честота – 2.1 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 11 MB L3; 

 контролер за памет – 6 канала, DDR4, макс. топлинна мощност – 

85 W; 

 

RAM Налични 24 DIMM слота за памет. 

Инсталирани 128 GB с 8 броя 16 GB модули DDR4-2666, ECC, регистрови. 

Сървъра да поддържа разширение до 3 TB. 

Оптично устройство Да включва DVD-RW устройство, фабрично вградено в сървъра. 

RAID контролер SAS 12 Gbps и SATA RAID контролер с активирани нива RAID 0, 1, 5, 6, 1+0, 

5+0, 6+0, инсталиран на стандартен PCI-express слот. Включен 2 GB RAM 

кеш. Включена защита на данните в кеша срещу срив на захранването – 

с кондензатор и флаш памет. 

Твърди дискове 2x HDD 600 GB, SAS 12 Gbps, 512n, 10 000 rpm, hot-plug. 

Възможност за разширение до 8 твърди диска. 

Ethernet контролери Да се достави с два броя Ethernet контролери, както следва: 

  

Първи контролер, да включва: 

 2x 10 Gbps медни RJ-45 порта; 

 SR-IOV – 64 виртуални функции на порт. 

 Remote boot – iSCSI и FCoE NVGRE & VXLAN; 

 

Втори контролер, да включва: 

 2x 1 Gbps RJ-45 медни порта; 

 

 Възможност за добавяне на минимум един допълнителен Ethrenet 

контролер в бъдеще. 

Fibre Channel 

контролери 

Два броя, всеки от тях с: 

 1x 16 Gbps FC порт; 

 включен FC SFP+ 16Gbps модул, MMF до 100 метра. 

Управление Вграден IPMI 2.0 контролер за отдалечено out-of-band управление със 

собствен 1 Gbps Ethernet порт и графичен конролер със собствена видео 

памет. 

 

Включени и активирани функционалности: отдалечена графична конзола 

(IP KVM); използване на отдалечена медия; управление през интернет 

браузър вкл. наблюдение на информация от хардуерните сензори; SSL, 

SSH връзка; отдалечено включване и изключване; наблюдение на 

консумираната мощност и ограничаване чрез налагане на макс. 

стойност; пренасочване на текстова конзола; интеграция на потребители 

с LDAP/Active Directory; изпращане на аларми по SNMP и e-mail; 

отдалечено обновяване на firmware, BIOS, драйвери. 

 

Да включва софтуер за: първоначална автоматизирана инсталация, 

софтуер за RAID конфигуриране, наблюдение на производителността, 

консумираната мощност, откриване на предстоящи дефекти, 

отдалечено обновяване на BIOS, firmware, драйвери, интеграция с 

Microsoft System Center, VMware vCenter. 

TPM (Trusted Platform 

Module) 

Вграден TPM 2.0 чип. 

Допълнителни портове 3x USB 2.0 – изведени на предния и/или задния панел 

2 x VGA, един от които на предния панел. 

Захранващи модули 2 броя, резервирани, hot-plug, с мощност минимум 800W и ефективност 

96% (Titanium). Един модул да може самостоятелно да захранва целия 

сървър при максимално натоварване на предложената конфигурация. 

Операционна система 

и среда за 

виртуализация – 

съвместимост 

Официална поддръжка и драйвери от производителя на сървъра за 

всички предложени компоненти за: 

Microsoft – Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 

VMware – 6.0. 
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Red Hat® Enterprise Linux 7 

Red Hat® Enterprise Linux 6 

Кабели Да се доставят следните кабели: 

 OM3 MMF, LC конектори, дуплекс, 10 метра, 2 броя; 

 UTP категория 5e, RJ-45 конектори, 10 метра, 5 броя; 

 захранващи – C13-C14 конектори, 4 метра, 2 броя. 

Гаранционен срок 36 месеца от производителя, включително за софтуерните компоненти на 

конфигурацията. 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.5. Дисков масив 
 

Параметър / 

функционалност 

Минимални технически изисквания 

Форм фактор За монтаж в стандартен 19“ шкаф с включени всички механични 

компоненти за коректен монтаж. 

Да се посочи височината в Rack U. 

Активирани RAID нива 0, 1, 1+0, 5, 6 

Дисково пространство 

за съхранение 

11 TiB инсталирано използваемо форматирано дисково пространство 

след RAID 5 с поне 16 твърди дискова SAS 6 Gbps, 10 000 rpm. 

Тези дискове да не се използват за съхранение на системни за дисковия 

масив данни. 

Допълнително да се достави по 1 брой hot-spare диск от всеки вид. 

Да поддържа минимум 4000 логически дяла. 

Разширяемост До поне 260 диска, еднакви с първоначално предложените само чрез 

добавяне на дискове и шасита за дискове. 

Сторидж (RAID) 

контролери 

2 броя – инсталирани и активирани. При отпадане на единия сторидж 

(RAID) контролер обслужването на входно изходните операции да се 

поема от втория контролер без загуба на данни и без прекъсване на 

работата. 

RAM кеш памет 64 GB RAM кеш памет за операции по блоков достъп (32 GB на 

контролер). 

Защита на кеш паметта Незаписаните на дисковете данни в кеш паметта трябва да бъдат 

съхранени при срив на захранването  

Надеждност Резервирани компоненти – твърди дискове, сторидж (RAID) контролери, 

захранвания, вентилатори. Всеки сторидж (RAID) контролер да има 

достъп до всеки твърд диск. 

Наличност Да позволява обновяване на фърмуеър без прекъсване на работата. 

Запазване на 

инвестицията 

Да може да се надгражда до по-голям модел като се използват 

първоначално доставените твърди дискове/SSD и дискови шасита. 

Фронт-енд протоколи и 

портове 

Да бъдат включени 4x 16 Gbps Gbps Fibre Channel порта – по 2 порта на 

всеки контролер. 

Да позволява бъдещо разширение само чрез добавяне на следните 

портове: FC 8 Gbps, FC 16 Gbps,  , iSCSI 10 Gbps. 

Бек-енд протокол и 

портове 

SAS 12 Gbps  

Функционалност Thin 

provisioning 

Да е включен лиценз за цялото предложено дисково пространство. 

Функционалност за 

криптиране на данните 

Да е включен лиценз за цялото предложено дисково пространство. 

Функционалност 

моменти копия 

(snapshot) 

Да е включен лиценз за цялото предложено дисково пространство. 

Функционалност Quality 

of Service 

Да е включен лиценз за управление на производителността чрез 

приоритизиране на логически дял спрямо други лог. дялове – за цялото 

предложено дисково пространство 

Multipathing софтуер Да е включен лиценз от производителя на дисковия масив. 

Интеграция с 

платформи за 

виртуализация 

Да се достави интеграция с VMware (VASA, VAAI, Virtual Volume) и Hyper-V 

платформи за виртуализация. Моделът да присъства в списъците за 

съвместимост на VMware и Microsoft за тези функции. 
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Функционалност за 

оптимизация на данните 

Да се посочи дали предложената конфигурация включва технологии за 

inline (преди записване върху носителя) компресия и inline дедупликация 

на данни, вкл. за данните, записвани на твърди дискове. 

Функционалност за 

създаване на пълни 

локални копия на 

логическите дялове 

Да е налична като опция за надграждане. 

Функционалност за 

отдалечена репликация 

Да е налична като опция за надграждане – синхронна и асинхронна. 

Функционалност за 

автоматично 

разполагане на данни 

между 3 типа медия 

(SSD, SAS, NL-SAS) в 

зависимост от нуждата 

от производителност.  

Да е налична като опция за надграждане. 

Политика за 

лицензиране 

Да се посочи дали има функционалност на предложения модел дисков 

масив, която се лицензира на терабайт или брой дискове. 

Управление Включен софтуер с графичен интерфейс за начално конфигуриране, 

управление, наблюдение на статуса. Да позволява криптиран отдалечен 

достъп през интернет браузър и команден ред. Всеки един от сторидж 

(RAID) контролерите да има наличен Ethernet порт за управление. 

 

Да се посочи дали предложението включва единен софтуер за 

наблюдение на статуса на предложените сървъри и дисков масив. 

Кабели Да се доставят следните кабели: 

 OM3 MMF, LC конектори, дуплекс, 10 метра, 4 броя; 

 UTP категория 5e, RJ-45 конектори, 10 метра, 2 броя; 

 SAS и захранващи кабели – тип, брой и дължина – съгласно 

добрата практика на производителя за предложената 

конфигурация и съгласно изискванията за резервираност. 

Захранващите кабели да са с C14 конектор. 

Гаранционен срок 36 месеца от производителя, включително за софтуерните компоненти на 

конфигурацията. 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.6. Персонален компютър тип 1  
 

Характеристика / 

функция / параметър 

Минимални технически изисквания 

Форм фактор Тип Micro tower. 

Брой поддържани 

устройства 

Да поддържа едновременна работа със следните устройства: 

 2x 3.5” вътрешни; 

 1x 3.5” външно; 

 2x 5.25” външни. 

Слотове за разширение Слот 1: 1 x PCI Express 3.0 x16 – механично и електрически с пълна 

височина. 

Слот 2 и 3: 2x PCI Express x1 механично и електрически с пълна височина. 

Захранващ блок Максимална мощност не повече от 280 W. 

 

Да се посочи ефективност на преобразуването в % при 50% товар. 

Ниво на шум позиция 

оператор 

Да се посочи стойност в dB при 50% натоварване на процесора. 

Сигурност TPM 2.0 чип, контрол на всички USB интерфейси. 

 

Да се посочи наличие или отсъствие на функционалност за 

невъзстановимо изтриване на всички данни на твърд диск съгласно 

Guttmann алгоритъм (35 цикъла) или еквивалентен. 

Поддържани 

операционни системи 

Microsoft Windows 10. 
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Централен процесор Инсталирани един брой процесор: 

 ядра – 2 физически ядра за целочислени и 2 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 4 логически нишки; 

 номинална честота – 3,9 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 3 MB L3; 

 контролер за памет – 2 канала, DDR4 2400 MHz; 

 графичен контролер – DirectX 12, OpenGL 4.4, 64 GB споделена 

видео памет, 4K поддръжка; 

 макс. топлинна мощност – 51 W; 

 литографски процес – 14 nm; 

Памет Инсталиран един модул 8 GB DDR4 памет, 2400 MHz. Максимално 

поддържана – 32 GB. Един свободен DIMM слот. 

Устройство за 

съхранение 

Един брой твърд диск SATA III, 500 GB, 7200 rpm. 

Оптично устройство Вградено в кутията, DVD-RW, 5.25”, пълна височина. 

Четец на карти памет Вграден в кутията четец, 3.5“, да поддържа следните формати: CF I&II, SD 

HC, SD XC, MMC, MS, MS Pro, xD-Picture Card. 

Етернет контролер 1 Gbps 

Звуков контролер HD audio, 5+1, вграден високоговорител 

Вх. / изх. интерфейси На задания панел: 

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x line-in, 1x line-out; 1x DVI, 1x DisplayPort, 1x RJ-45. 

 

На предния панел: 

1x headphone, 1x mic-in, 2x USB 2.0 

Клавиатура и мишка Клавиатура – от производителя на компютърната система, с надписани 

от производителя букви на кирилица съгласно БДС, USB интерфейс. 

Мишка – оптична мишка от производителя на компютърната система, 3 

бутона, 1000 dpi, USB интерфейс. 

Лиценз за операционна 

система 

Microsoft Windows 10 Professional OEM или еквивалент. 

Оптичен диск за 

възстановяване на 

операционната 

система 

Да бъде включен. 

Сертификации Европейски Energy Star 6.1 

Декларация за съответствие с директивите на Европейския съюз за 

електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност, RoHS, WEEE. 

Гаранционен срок 36 месеца 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.7. Монитор тип 1 за персонален компютър тип 1  

 
Характеристика / 

функция / параметър 

Минимални технически изисквания 

Монитор От производителя на компютърната система. 

  

Технология Технология – течни кристали със светодиоден източник на екранна 

светлина, матова повърхност на екрана. 

Диагонал Диагонал – 21.5”-22”. 

Номинална 

разделителна 

способност 

1920x1080. 

Стойка Подвижна, позволяваща наклон на екрана напред и назад спрямо 

вертикалната равнина. 

Яркост 250 cd/m2 

 

Статичен контраст 1000:1 

Време за реакция 5 ms 

Ъгли на видимост 178° / 178° при контрастно отношение (CR) 10:1. 
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хоризонтален / 

вертикален 

Брой възпроизводими 

цветове 

16.7 милиона (допустимо е с т. нар. Frame Rate Control) 

Високоговорители Вградени, 2 броя, 1 W всеки. 

Интерфейси DisplayPort и DVI вход, 3.5 mm стерео аудио вход, 3.5 mm стерео аудио 

изход за слушалки. 

Захранващ блок Вграден в монитора. 

Включени кабели Захранващ кабел тип шуко, мин. 1.5 метра. 

Цифров видео кабел DVI-D 24-проводен, мин. 1.5 метра. 

Аудио кабел стерео мин. 1.5 метра. 

Сертификации Декларация за съответствие с директивите на Европейския съюз за 

електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност; 

TCO Displays 7.0; 

Energy Star 7.0; 

Енергийна ефективност клас А+; 

Дефектни пиксели и събпиксели – съгласно ISO9241-307 клас II. 

Гаранционен срок 36 месеца 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. 

 

 

2.8. Персонален компютър тип 2 
 

Характеристика / 

функция / параметър 

Минимални технически изисквания 

Форм фактор Тип Mini PC с обем на кутията под 2.5 литра. 

Брой поддържани 

устройства 

Да поддържа едновременна работа със следните вградени устройства: 

 1x 2.5” вътрешно; 

 1x 5.25” с изход навън. 

Захранващ блок Максимална мощност на захранването 65 W. 

 Да се посочи ефективност на преобразуването в % при 50% 

товар. 

 Да се посочи дали захранващият блок е вграден в кутията на 

компютъра или е външен. 

Ниво на шум позиция 

оператор 

Да се посочи стойност в dB при 50% натоварване на процесора. 

Сигурност TPM 2.0 чип, контрол на всички USB интерфейси. 

 

Да се посочи наличие или отсъствие на следната функционалност: 

 Необратимо изтриване на всички данни на твърдия диск съгласно 

Guttmann алгоритъм (35 цикъла) или еквивалентен. 

Поддържани 

операционни системи 

Microsoft Windows 10. 

Централен процесор Инсталирани един брой процесор: 

 ядра – 4 физически ядра за целочислени и 4 физически ядра за 

операции с плаваща запетая; 

 номинална честота – 2.7 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 6 MB L3; 

 контролер за памет – 2 канала, DDR4 2400 MHz; 

 графичен контролер – DirectX 12, OpenGL 4.4, 64 GB споделена 

видео памет, 4K поддръжка; 

 макс. топлинна мощност – 35 W; 

 литографски процес – 14 nm. 

Памет Инсталиран един модул 8 GB DDR4 памет, 2400 MHz. Максимално 

поддържана – 32 GB. Един свободен DIMM слот. 

Устройство за 

съхранение 

Един брой твърд диск SATA III, 500 GB, 7200 rpm. 

Оптично устройство Вградено в кутията, DVD-RW, 5.25”, slim. 

Етернет контролер 1 Gbps 

Звуков контролер HD audio, 5+1, вграден високоговорител 

Вх. / изх. интерфейси На задания панел: 

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x line-out; 1x DVI, 1x DisplayPort, 1x RJ-45. 
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На предния панел: 

1x headphone, 1x mic-in, 2x USB 3.0. 

Клавиатура и мишка Клавиатура – от производителя на компютърната система, с надписани 

от производителя букви на кирилица съгласно БДС, USB интерфейс. 

Мишка – оптична мишка от производителя на компютърната система, 3 

бутона, 1000 dpi, USB интерфейс. 

Лиценз за операционна 

система 

Microsoft Windows 10 Professional OEM или еквивалент. 

Оптичен диск за 

възстановяване на 

операционната 

система 

Да бъде включен. 

Сертификации Европейски Energy Star 6.1 

Декларация за съответствие с директивите на Европейския съюз за 

електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност, RoHS, WEEE. 

Гаранционен срок 36 месеца 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано посещение на упълномощен и сертифициран 

сервизен специалист на следващия работен ден. 

 

 

2.9. Монитор тип 2 за персонален компютър тип 2 

 
Характеристика / 

функция / параметър 

Минимални технически изисквания 

Монитор От производителя на компютърната система.  

Технология Технология – течни кристали със светодиоден източник на екранна 

светлина. 

Диагонал Диагонал – 23.8“-24”. 

Номинална 

разделителна 

способност 

1920x1080. 

Стойка Подвижна, позволяваща: 

 наклон на екрана напред и назад спрямо вертикалната равнина; 

 завъртане наляво и надясно – мин. 60° във всяка посока; 

 движение по височина поне 14 cm; 

 Портретно завъртане на 90°. 

Яркост 250 cd/m2 

Статичен контраст 1000:1 

Време за реакция 5 ms 

Ъгли на видимост 

хоризонтален / 

вертикален 

178° / 178° при контрастно отношение (CR) 10:1. 

Брой възпроизводими 

цветове 

16.7 милиона (допустимо е с т. нар. Frame Rate Control) 

Високоговорители Вградени, 2 броя, 1 W всеки. 

Интерфейси DisplayPort вход, 3.5 mm стерео аудио вход, 3.5 mm стерео аудио изход за 

слушалки, 1x USB вход, 2x USB 2.0 изхода. 

Захранващ блок Вграден в монитора. 

Качество и надеждност Да се посочи средно време за отказ (MTBF) в часове. 

Включени кабели Захранващ кабел тип шуко, мин. 1.5 метра. 

Цифров видео кабел DVI-D 24-проводен, мин. 1.5 метра. 

Аудио кабел стерео мин. 1.5 метра. 

Сертификации Декларация за съответствие с директивите на Европейския съюз за 

електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност; 

TCO Displays 7.0; 

Energy Star 7.0; 

Енергийна ефективност клас А+; 

Дефектни пиксели и събпиксели – съгласно ISO9241-307 клас II. 

Гаранционен срок 36 месеца 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано посещение на упълномощен и сертифициран 

сервизен специалист на следващия работен ден. 
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2.10. Преносим компютър тип 1 
 

Характеристика / 

функция / параметър 

Минимални технически изисквания 

Управление Платформа, позволяваща отдалечено управление чрез жична и безжична 

свързаност чрез пренасочване на графичната конзола (IP KVM) при 

незаредена операционна система (out-of-band). 

Сигурност TPM 2.0 чип. 

Да се посочи наличие или отсъствие на следната функционалност: 

Необратимо изтриване на всички данни на твърдия диск съгласно 

Guttmann алгоритъм (35 цикъла) или еквивалентен. 

Поддържани 

операционни системи 

Microsoft Windows 10 Professional 

Екран 15.6“, номинална разделителна способност 1920x1080, ъгли на видимост 

във всички посоки - 80°, яркост 250 cd/m2; контраст 600:1, матово покритие 

на екрана. 

Централен процесор Инсталирани един брой процесор: 

 ядра – 2 физически ядра за целочислени и 2 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 4 логически нишки; 

 номинална честота – 2.6 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 3 MB L3; 

 контролер за памет – 2 канала, DDR4 2133 MHz; 

 графичен контролер – DirectX 12, OpenGL 4.4, 64 GB споделена 

видео памет, 4K поддръжка; 

 макс. топлинна мощност – 15 W; 

 литографски процес – 14 nm. 

Памет Инсталирана 8 GB DDR4, 2133 MHz. Максимално поддържана – 32 GB. 

Един свободен слот за памет. 

Устройство за 

съхранение 

Един брой твърд диск, SATA III, 500 GB. 

Оптично устройство DVD-RW, фабрично вградено в компютъра. 

Комуникации Жичен Ethernet – 1x 1 Gbps 

Безжичен Ethernet – 802.11 abgn, 802.11ac, 2.4 GHz и 5 GHz. 

Bluetooth – 4.2 

LTE – 100 Mbps download 

Камера Вградена, с HD разделителна способност 

Звуков контролер Вграден 

Високоговорители Вградени стерео. 

Микрофони Вградени, 2 броя. 

Графичен контролер Вграден в процесора, поддръжка на общо 3 монитора, DirectX 12, 

OpenGL 4.4, да позволява използване на външен безжичен монитор. 

Интерфейси на 

преносимия компютър 

1x audio-out, 1x line-in, 3x USB 3.0, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x слот за SIM 

карта, 1x SD слот за четене на SD карти памет, 1x RJ-45, сериен порт, 

smartcard slot. 

Докинг станция Включена със следните интерфейси: 1x audio-out; 1x mic-in, 4x USB 3.0, 1x 

DisplayPort, 1x VGA, 1x DVI, 1x RJ-45. Да позволява едновременна работа с 

вградения екран и 2 броя външни монитори (общо 3 броя) чрез 

използване на цифрова видео връзка за двата външни монитора. 

Клавиатура Интегрирана, с цифрова секция, устойчива на заливания с малък обем 

течност. 

Посочващи устройства Интегриран тъчпад, 2 бутона. 

Отделна USB мишка – умален размер, 2 бутона + скрол бутон, 1000 dpi. 

Батерия Основна – 4300 mAh, 6 клетки, вградена. 

Захранващ модул Включени 2 броя. 

 един за преносимия компютър – мин. 60 W; 

 един за докинг станцията – мин. 80 W. 

Раница От производителя на преносимия компютър, съобразена с размера му. 

Лиценз за операционна 

система 

Microsoft Windows 10 Professional OEM или еквивалент. 

Оптичен диск за 

възстановяване на 

операционната 

система 

Да е включен 
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Сертификации Европейски Energy Star 6.1. 

Декларация за съответствие с директивите на Европейския съюз за 

електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност. 

WEEE, RoHS 

Гаранционен срок 36 месеца 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.11. Преносим компютър тип 2 
 

Характеристика / 

функция / параметър 

Минимални технически изисквания 

Управление Платформа, позволяваща отдалечено управление чрез жична и безжична 

свързаност чрез пренасочване на графичната конзола (IP KVM) при 

незаредена операционна система (out-of-band). 

Тегло До 1.15 kg (без докинг станцията). 

Сигурност TPM 2.0 чип. 

Поддържани 

операционни системи 

Microsoft Windows 10 Professional 

Екран 13“-14“, номинална разделителна способност 1920x1080, , яркост 330 

cd/m2 

Централен процесор Инсталирани един брой процесор: 

 ядра – 2 физически ядра за целочислени и 2 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 4 логически нишки; 

 номинална честота – 2.6 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 3 MB L3; 

 контролер за памет – 2 канала, DDR4 2133 MHz; 

 графичен контролер – DirectX 12, OpenGL 4.4, 64 GB споделена 

видео памет, 4K поддръжка; 

 макс. топлинна мощност – 15 W; 

 литографски процес – 14 nm. 

Памет Инсталирана 8 GB DDR4, 2133 MHz. Максимално поддържана – 20 GB.  

Устройство за 

съхранение 

Един брой SSD M.2 SATA III, 256 GB, с функция за самокриптиране. 

Комуникации Жичен Ethernet – 1x 1 Gbps 

Безжичен Ethernet – 802.11 abgn, 802.11ac, 2.4 GHz и 5 GHz. 

Bluetooth – 4.2 

LTE – 100 Mbps download 

Оптично устройство Вградено DVD-RW 

Камера Вградена, с HD разделителна способност 

Звуков контролер Вграден 

Високоговорители Вградени стерео. 

Микрофони Вградени, 2 броя. 

Графичен контролер Вграден в процесора, поддръжка на общо 3 монитора, DirectX 12, 

OpenGL 4.4, да позволява използване на външен безжичен монитор. 

Интерфейси на 

преносимия компютър 

1x line-out/line-in, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x слот за SIM карта, 1x SD 

слот за четене на SD карти памет, 1x RJ-45, smartcard slot. 

Докинг станция Включена със следните интерфейси: 4x USB 3.0, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x 

DVI, 1x RJ-45. Да позволява едновременна работа с 3 броя монитори. 

Клавиатура Интегрирана, с подсветка , устойчива на заливания с малък обем течност. 

Посочващи устройства Интегриран тъчпад, 2 бутона. 

Отделна USB мишка – умален размер, 2 бутона + скрол бутон, 1000 dpi. 

Батерия Вградена, 6-клетъчна, мин. 75 Wh. 

Захранващ модул Включени 2 броя. 

 един за преносимия компютър – мин. 60 W; 

 един за докинг станцията – мин. 80 W. 

Чанта Бизнес стил, от производителя на преносимия компютър, съобразена с 

размера му. 

Лиценз за операционна 

система 

Microsoft Windows 10 Professional OEM или еквивалент. 
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Оптичен диск за 

възстановяване на 

операционната 

система 

Да е включен 

Сертификации Европейски Energy Star 6.1. 

Декларация за съответствие с директивите на Европейския съюз за 

електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност. 

WEEE, RoHS. 

Гаранционен срок 36 месеца 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.12. Преносим компютър тип 3 
 

Характеристика / 

функция / параметър 

Минимални технически изисквания 

Управление Платформа, позволяваща отдалечено управление чрез жична и безжична 

свързаност чрез пренасочване на графичната конзола (IP KVM) при 

незаредена операционна система (out-of-band). 

Тегло До 1.3 kg (без докинг станцията). 

Сигурност  TPM 2.0 чип; 

 Включен четец на смарт карти (SmartCard). 

 Четец на пръстов отпечатък; 

 Софтуерни продукти от производителя на преносимия компютър за: 

o съхранение в криптиран файл на потребителски имена и пароли; 

o Single Sign On функция; 

o Създаване на криптиран с 256-битов ключ виртуален диск за 

съхранение на информация; 

o Контрол на достъпа на ниво BIOS със смарт карта; 

o Управление на смарт карти и четец на пръстов отпечатък. 

Поддържани 

операционни системи 

Microsoft Windows 10 Professional 

Екран 12”-14”, номинална разделителна способност 1920x1080, яркост 330 

cd/m2; . Капацитивен мултисензорен дисплей (мулти тъчскрийн) за 

работа с пръсти. 

Централен процесор Инсталирани един брой процесор: 

 ядра – 2 физически ядра за целочислени и 2 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 4 логически нишки; 

 номинална честота – 2.6 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 3 MB L3; 

 контролер за памет – 2 канала, DDR4 2133 MHz; 

 графичен контролер – DirectX 12, OpenGL 4.4, 64 GB споделена 

видео памет, 4K поддръжка; 

 макс. топлинна мощност – 15 W; 

 литографски процес – 14 nm. 

Памет Инсталирана 8 GB DDR4, 2133 MHz. Максимално поддържана – 20 GB. 

Устройство за 

съхранение 

Един брой SSD M.2 SATA III, 256 GB, с функция за самокриптиране. 

Комуникации Жичен Ethernet – 1x 1 Gbps 

Безжичен Ethernet – 802.11 abgn, 802.11ac, 2.4 GHz и 5 GHz. 

Bluetooth – 4.2 

LTE – 100 Mbps download 

Оптично устройство Вградено DVD-RW 

Камера Вградена, с HD разделителна способност 

Звуков контролер Вграден 

Високоговорители Вградени стерео. 

Микрофони Вградени, 2 броя. 

Графичен контролер Вграден в процесора, поддръжка на общо 3 монитора, DirectX 12, 

OpenGL 4.4 

Интерфейси на 1x line-out/line-in, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x SIM карта слот, 1x 
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преносимия компютър SmartCard слот, 1x SD слот за четене на SD карти памет, 1x RJ-45. 

Докинг станция Включена със следните интерфейси: 4x USB 3.0, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x 

DVI, 1x RJ-45. Да позволява едновременна работа с вградения екран и 2 

броя външни монитори (общо 3 броя) чрез използване на цифрова видео 

връзка за двата външни монитора. 

Клавиатура Интегрирана, с подсветка на клавишите. 

Посочващи устройства Интегриран тъчпад, 2 бутона. 

Отделна USB мишка – умален размер, 2 бутона + скрол бутон, 1000 dpi. 

Батерия Вградена, 6-клетъчна, 75 Wh. 

Захранващ модул Включени 2 броя. 

 един за преносимия компютър – мин. 60 W; 

 един за докинг станцията – мин. 80 W. 

Раница От производителя на преносимия компютър, съобразена с размера му. 

Лиценз за операционна 

система 

Microsoft Windows 10 Professional, OEM или еквивалент. 

Оптичен диск за 

възстановяване на 

операционната 

система 

Да е включен 

Гаранционен срок 36 месеца 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.13. Преносим компютър тип 4 
 

Характеристика / 

функция / параметър 

Минимални технически изисквания 

Управление Платформа, позволяваща отдалечено управление чрез жична и безжична 

свързаност чрез пренасочване на графичната конзола (IP KVM) при 

незаредена операционна система (out-of-band). 

Сигурност  TPM 2.0 чип; 

 Включен четец на смарт карти (SmartCard). 

 Четец на пръстов отпечатък; 

 Софтуерни продукти от производителя на преносимия компютър за: 

o съхранение в криптиран файл на потребителски имена и пароли; 

o Single Sign On функция; 

o Създаване на криптиран с 256-битов ключ виртуален диск за 

съхранение на информация; 

o Контрол на достъпа на ниво BIOS със смарт карта; 

o Управление на смарт карти и четец на пръстов отпечатък. 

Поддържани 

операционни системи 

Microsoft Windows 10 Professional 

Екран 15.6“, номинална разделителна способност 3840x1260, ъгли на видимост 

във всички посоки - 85°, яркост 250 cd/m2; контраст 600:1, , магнезиев 

корпус, матово покритие на екрана. 

Централен процесор Инсталирани един брой процесор: 

 ядра – 4 физически ядра за целочислени и 4 физически ядра за 

операции с плаваща запетая, 8 логически нишки; 

 номинална честота – 2.9 GHz 

 вградена L3 кеш памет – 8 MB L3; 

 контролер за памет – 2 канала, DDR4 2400 MHz; 

 макс. топлинна мощност – 45 W; 

 литографски процес – 14 nm. 

Памет Инсталирана 2x 8 GB DDR4, 2400 MHz. Максимално поддържана – 64 GB. 

Два свободни слота за памет. 

Графичен контролер Отделен (невграден в процесор или чипсет). 

640 графични ядра, 128-битов интерфейс към паметта, собствена GDDR5 

памет с пропускателна способност 80 GB/sec, DirectX 12, OpenGL 4.5. 

Устройство за 

съхранение 

Един брой SSD M.2 PCI-E, 512 GB, с функция за самокриптиране. 

Комуникации Жичен Ethernet – 1x 1 Gbps 
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Безжичен Ethernet – 802.11 abgn, 802.11ac, 2.4 GHz и 5 GHz. 

Bluetooth – 4.2 

LTE – 100 Mbps download 

Камера Вградена, с HD разделителна способност 

Звуков контролер Вграден 

Високоговорители Вградени стерео. 

Микрофони Вградени, 2 броя. 

Графичен контролер Вграден в процесора, поддръжка на общо 3 монитора, DirectX 12, 

OpenGL 4.4, да позволява използване на външен безжичен монитор. 

Интерфейси на 

преносимия компютър 

1x line-out; 1x line-in, 3x USB 3.0, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x слот за SIM карта, 

1x SD слот за четене на SD карти памет, 1x RJ-45, 1x SmartCard. 

Докинг станция Включена със следните интерфейси: 1x audio-out; 1x mic-in, 4x USB 3.0, 1x 

DisplayPort, 1x VGA, 1x DVI, 1x RJ-45. Да позволява едновременна работа с 

3 броя монитори с цифрова връзка. 

Клавиатура Интегрирана, с цифрова секция, устойчива на заливания с малък обем 

течност. 

Посочващи устройства Интегриран тъчпад, 2 бутона. 

Отделна USB мишка – умален размер, 2 бутона + скрол бутон, 1000 dpi. 

Батерия Вградена, 6500 mAh. 

Захранващ модул Включени 2 броя, всеки мин. 140 W. 

Раница От производителя на преносимия компютър, съобразена с размера му. 

Лиценз за операционна 

система 

Microsoft Windows 10 Professional OEM или еквивалент. 

Сертификации Европейски Energy Star 6.1. 

Декларация за съответствие с директивите на Европейския съюз за 

електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност. 

Гаранционен срок 36 месеца 

Ниво на гаранционно 

обслужване 

На място, с гарантирано от производителя посещение на упълномощен 

и сертифициран сервизен специалист на следващия работен ден. Да се 

предостави партиден номер от производителя за нивото на гаранционно 

обслужване. 

 

 

2.14. Комутатор 
 

Параметри Минимални изисквания 

Физически интерфейси - 48 порта 10/100/1000Мbps RJ-45 с автоматично разпознаване на 

скоростта и дуплекса плюс минимум 2 броя SFP+10Gbps порта;  

- Възможност за включване на външно захранване за резервиране;  

- Да бъде доставен със всички необходими модули и кабели за 

обединяване на два и повече комутатора в стек, осигуряваща 

високоскоростна връзка и единно управление на суичовете в стека; 

- Поддръжка на стек от минимум 8 комутатора в едно логическо шаси 

чрез специализиран порт за стекиране, който може да се използва само 

и единствено за свързване на комутаторите във високопроизводителен 

стек и осигурява скорост на стекиращата шина не по-малко от 80Gbps 

между всички комутатори в стека; 

Производителност - Производителност – не по-лоша от 130 Mpps; 

- Скорост на комутиращата матрица – поне 216 Gbps неблокируема, за 

да осигури едновременна максимална двупосочна скорост на всички 

портове; 

- Поддръжка на Jumbo Frames (9216 Bytes) за всички портове; 

- Да поддържа MAC таблица с минимум 16,000 MAC адреса; 

Поддържани протоколи - 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); 

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; 

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); 

- Per-VLAN Rapid Spanning Tree Protocol ( PVRST+); 

- Поддръжка на конфигуриране на порт като Switch Port Analyzer (SPAN); 

- Откриване на еднопосочни връзки; 

- Internet Group Management Protocol v3 (IGMP) Snooping; 
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- Поддръжка на динамичен Voice VLAN; 

- Поддръжка на Private VLANs; 

Сигурност - Поддръжка на IEEE 802.1x 

- Поддръжка на SSHv2 и SNMPv3; 

- Поддръжка на Switch-port auto-recovery (Error Disable); 

- поддръжка на Листи за контрол на достъпа (ACL) на база порт, VLAN или 

IPv4 и IPv6 адрес; 

- Поддръжка на вграден механизъм за автентикация, оторизация и 

отчетност; 

- TACACS+ и RADIUS автентикация; 

- Spanning-Tree Root Guard; 

- IEEE 802.1X MAC Auth; 

- Възможност са ограничаване на Multicast, Broadcast и Unicast пакети на 

ниво порт; 

Quality of Service Поддръжка на 8 изходящи опашки на порт 

Управление - Управление чрез конзолен сериен порт RJ-45/USB,  

- Управление чрез Telnet, SSH и WEB GUI; 

- получаване на конфигурация от TFTP; 

- Поддръжка на SSHv2 и SNMPv1,2,3; 

- Поддръжка на Network Timing Protocol – NTP; 

- Поддръжка на DHCP за автоматично конфигуриране; 

Монтаж В 19” шкаф 

1U включени монтажни аксесоари 

Гаранционно 

обслужване 

3 години от производителя с предварителна замяна на дефектирали 

части 

 

 

2.15. Принтер А4 монохромен 
 

Параметри Минимални изисквания 

Технология Монохромен лазерен печат 

Максимален формат на хартията А4 

Скорост на печат мин. 40 стр./мин. А4 

Разделителна способност 1200 x 1200 dpi 

Време за първа отпечатана страница 7 сек. 

Оперативна памет 256 MB 

Максимално месечно натоварване 50000 стр. 

Двустранен печат Да 

Поддържани емулации PCL 6,PCL 5e, Postscript 3  

Входящ капацитет на хартия 
Тава за 250 листа + Ръчно подаване за 

100 листа 

Директен печат от външна памет (USB) Да 

Интерфейси 
USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet 

10/100/1000Base-TX 

Гаранция мин. 12 месеца  

 

 

2.16. Принтер А4 монохромен 
 

Параметри Минимални изисквания 

Технология Монохромен  лазерен  печат 

Максимален формат на хартията А4 

Скорост на печат мин. 45 стр./мин. А4 
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Разделителна способност 1200 x 1200 dpi 

Време за първа отпечатана страница 6 сек. 

Оперативна памет 512 MB 

Максимално месечно натоварване 120000 стр. 

Двустранен печат Да 

Поддържани емулации PCL 6,PCL 5e, Postscript 3  

Входящ капацитет на хартия 
Тава за 500 листа + Ръчно подаване за 

100 листа 

Директен печат от външна памет (USB) Да 

Интерфейси 
USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet 

10/100/1000Base-TX 

Гаранция мин. 12 месеца  

 

 

2.17. Мултифункционално устройство А4 монохромно 

 
Параметри Минимални изисквания 

Технология Лазерна  

Основни функции 
Монохромен принтер и копир, цветен 

скенер 

Максимален работен формат   А4 

Разделителна способност при печат  1200 х 1200 dpi 

Разделителна способност при 

копиране и сканиране 
600 х 600 dpi 

Време за първо копие Макс. 6.5 сек. 

Скоростна печат/копиране Минимум 40 стр./мин. А4 

Скорост на сканиране Минимум 20 изображения/мин 

Формат на сканираните файлове PDF,TIFF,JPEG 

Мащабиране От 25 до 400% 

Интерфейси USB 2.0, 10/100/1000 base – T Ethernet 

Памет Минимум 512 MB 

Двустранен 

печат/копиране/сканиране 
Автоматичен 

Подаване на оригиналите 

Автоматично, дуплекс, с капацитет на 

подаващото устройство за мин. 50 

оригинала 

Функции при сканиране Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; 

Поддържани операционни системи Windows XP (32/64),Windows 7 (32/64), 

Касета за хартия Тава за минимум 250 листа 

Тегло на хартията 60 – 210 гр.кв./м 

 
 

2.18. Мултифункционално устройство А4 монохромно 
 

Параметри Минимални изисквания 

Технология Лазерна  

Основни функции 
Монохромен принтер и копир, цветен 

скенер 

Максимален работен формат   А4 

Разделителна способност при печат  1200 х 1200 dpi 

Разделителна способност при копиране и 

сканиране 
600 х 600 dpi 
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Време за първо копие Макс. 7 сек. 

Скоростна печат/копиране Минимум 35 стр./мин. А4 

Скорост на сканиране Минимум 20 изображения/мин 

Формат на сканираните файлове PDF,TIFF,JPEG 

Мащабиране От 25 до 400% 

Интерфейси USB 2.0, 10/100/1000 base – T Ethernet 

Памет Минимум 512 MB 

Двустранен печат Автоматичен 

Подаване на оригиналите 
Подаващо устройство за мин. 50 

оригинала 

Функции при сканиране Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; 

Поддържани операционни системи Windows XP (32/64),Windows 7 (32/64), 

Касета за хартия Тава за минимум 250 листа 

Тегло на хартията 60 – 210 гр.кв./м 

 

Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, 

същите да се четат и разбират като „еквивалент“. В случай, че в техническата спецификация 

конкретен периметър на описаната техника е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, 

процес, търговка марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до 

облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не 

е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение техника с 

еквивалентни технически характеристики. 

 

2. Изисквания към предлаганата техника  

3.1. Предлаганата техника трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в т. 2 

или да притежава по-добри параметри. Предложеното оборудване да бъде фабрично 

ново и неупотребявано. 

3.2. Всички компоненти (хардуер и софтуер) трябва да са съвместими един с друг;  

3.3. Захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските държавни 

стандарти БДС – 230 V +/-10%, 50Hz +/-0.5%.  

3.4. При доставка да бъдат предоставени ръководства за експлоатация на оборудването 

на български език. 
 

 Възложителят има право да отправя покани за доставка на компютри и периферна 

техника, което не е включено в техническата спецификация, съобразно своите нужди и при 

спазване на реда за извършване на вътрешен конкурентен избор. 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 

 

 


