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Техническа спецификация за доставка на компютри и 

периферна техника при условията на вътрешен конкурентен 

избор 

1. Сървър тип 1 – 2 бр. 

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   Intel Xeon Silver 4112 4C 2.60 GHz или еквивалентен 

RAM  Налични 24 DIMM слота за памет.  

Инсталирани 64 GB с 2 броя 32 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 300 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+ 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; 
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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.  

Поддържани операционни 

системи  

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  

Операционна система Windows Server 2016 Standard 16Core ОЕМ 

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. Сървър тип 2 – 3 бр.  

Характеристика / функция 

/ параметър  

Минимални технически изисквания  

Форм фактор  Тип Тower  

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.  
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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  

Официална поддръжка и драйвери от производителя на 

сървъра за всички предложени компоненти за:  

Microsoft – Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;  

Централен процесор  Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz или еквивалентен 

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 HD SATA 6G 500GB 7.2K NO HOT PL 3.5' 

ECO 

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

Етернет контролер  1 Gbps  

Видео карта Поддръжка на 2 монитора с резолюция 1920/1080, мин. 1GB  

Вх. / изх. интерфейси  4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, поддръжка на 2 монитора 

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 2016 ESS 1-2CPU OEM с опция за downgrade 

до Microsoft Windows 2012 

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.  

 

3. Персонален компютър тип 1 – 20 бр. 

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% 
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товар.  

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.  

Централен процесор  Intel Core i7-7700 или еквивалент 

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.  

Етернет контролер  1 Gbps  

Звуков контролер  HD audio, 5+1, вграден високоговорител  

Вх. / изх. интерфейси  2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, поддръжка на 2 монитора  

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  

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.  

 

4. Персонален компютър тип 2 – 65 бр. 

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.  
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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  Intel Core i3 -7100 или еквивалент 

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 задния панел:  

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

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  

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  

 

5. Монитор тип 1 – 45 бр. 

Характеристика / функция 

/ параметър  

Минимални технически изисквания  

Технология  Технология – течни кристали със светодиоден източник на 

екранна светлина, матова повърхност на екрана.  

Диагонал  Диагонал – 23.8”.  

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  
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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 и DVI вход 

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.  

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.  

 

6. Монитор тип 2 – 60 бр.  

Характеристика / функция 

/ параметър  

Минимални технически изисквания  

Технология  Технология – течни кристали със светодиоден източник на 

екранна светлина.  

Диагонал  Диагонал – 21.5“-22”.  

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.  

DisplayPort и DVI вход DisplayPort и DVI вход 

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.  
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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.  

 

7. Преносим компютър тип 1 – 20 бр. 

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  Intel Core i3-7130U 2.7GHz 3MB или еквивалент 

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, 1000 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, 
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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  

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.  

 

8. Преносим компютър тип 2 – 3 бр.  

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  Intel Core i5-8250U 8GB или еквивалент 

Памет  Инсталирана 8 GB DDR4, 2133 MHz. Максимално поддържана 

– 20 GB.  

Устройство за съхранение  Един брой SSD M.2 SATA III, 512 GB, с функция за 

самокриптиране.  

Комуникации  Жичен Ethernet – 1x 1 Gbps  

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

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.  

 

9. Преносим компютър тип 3 – 3 бр.  

Характеристика / функция 

/ параметър  

Минимални технически изисквания  

Тегло  До 1.75 kg (без докинг станцията).  
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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, , 

яркост 260 cd/m2 

Централен процесор  Intel Core i5-8250U 8GB или еквивалент 

Памет  Инсталирана 8 GB DDR4, 2133 MHz. Максимално поддържана 

– 32 GB. 

Устройство за съхранение  Един брой SSD M.2 SATA III, 512 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  

Оптично устройство  Не се изисква 

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 3.1 Gen 1, един от тях Type-C, 1xDP, 1x 

HDMI, 1x VGA, 1x слот за SIM карта, 1x SD слот за четене на SD 

карти памет, 1x RJ-45 

Докинг станция  Поддръжка на докинг станция през USB Type-C 

Клавиатура  Интегрирана, с подсветка , устойчива на заливания с малък 

обем течност. 

Посочващи устройства  Интегриран тъчпад, 2 бутона. 

Батерия  Вградена, 4-клетъчна, мин. 50 Wh. 

Захранващ модул  мин. 60 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.  

 

10. Преносим компютър тип 4 – 3 бр.  

Характеристика / функция 

/ параметър  

Минимални технически изисквания  
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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.  

Security slot. 

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  17.3“, номинална разделителна способност 1920x1080, , 

яркост 300 cd/m2 

Централен процесор  Intel® Xeon® Processor E3-1535M v6 или еквивалентен. 

Памет  Инсталирана 32 GB DDR4, 2400 MHz. Максимално 

поддържана – 64 GB. 

Графичен контролер  NVIDIA Quadro P3000 6GB или еквивалентен  

Устройства за съхранение  Един брой M.2 SSD PCIe 256GB с функция за 

самокриптиране. 

Един брой твърд диск 1000 GB 

Комуникации  Жичен Ethernet – 1x 1 Gbps  

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

Камера  Вградена, с FHD разделителна способност 

Звуков контролер  Вграден  

Високоговорители  Вградени стерео.  

Микрофони  Вградени, 2 броя.  

Интерфейси на 

преносимия компютър  

1x line-out/line-in, 3x USB 3.1 Gen 1, 2xUSB 3.1 Gen2, 

1xThunderbolt, 1xDP, 1x VGA, 1x слот за SIM карта, 1x SD слот за 

четене на SD карти памет, 1x RJ-45, SmartCard slot 

Докинг станция  От производителя на преносимия компютър с отделен 

захранващ адаптер. 

Клавиатура  Интегрирана, с подсветка , устойчива на заливания с малък 

обем течност. 

Посочващи устройства  Интегриран тъчпад, 2 бутона. 

Батерия  Вградена, 6-клетъчна, мин. 95 Wh. 

Захранващ модул  мин. 65 W; 

Раница  От производителя на преносимия компютър, съобразена с 

размера му. 

Лиценз за операционна 

система  

Microsoft Windows 10 Professional OEM или еквивалент. 

Сертификации  CE Marking, RoHS, ENERGY STAR® 6.1 

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.  

 

11. Мултифункционални устройства А4 – 25 бр.  

Характеристика / функция / параметър  Минимални технически изисквания  

Технология Лазерна  
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Функции Монохромен принтер и копир, цветен скенер 

Максимален работен формат A4 

Разделителна способност при печат 1200 dpi x 1200 dpi 

Разделителна способност при копиране и 

сканиране 
600 dpi x 600 dpi 

Време за отпечатване на първа страница макс. 6.5 сек. 

Скорост на печат/ копиране мин. 40 страници в минута А4 

Скорост на сканиране Минимум 20 изображения/мин 

Формат на сканирани файлове PDF,TIFF,JPEG 

Мащабиране  От 25 до 400 % 

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

Памет мин. 512 МВ  

Двустранен печат/копиране/сканиране Автоматичен 

Подаване на оригиналите 
Автоматично, дуплекс с капацитет на 

подаващото устройство за мин. 50 оригинала  

Функции за 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 

Други USB кабел 

Гаранция  

36 месеца от производителя, на място при 

клиента с реакция до края на следващия 

работен ден.  

 

12. Цветни лазерни принтери А4, мрежови – 5 бр.  

Характеристика / функция / параметър  Минимални технически изисквания  

Технология Цветна лазерна  

Формат A4 

Скорост на печат  
мин. 35 страници в минута А4 за черно/бял и 

цветен печат 

Време за отпечатване на първа страница макс. 8 сек. черно/бял и цветен печат 

Памет мин. 512 MB  

Резолюция при печат мин. 600 dpi x 600 dpi 

Автоматичен двустранен печат Да 

Емулация  PCL5, PCL6  и Postscript 3 

Интерфейс USB 2.0 и Gigabit Ethernet 

Допустимо месечно натоварване мин. 40 000 стр. 

Входящ капацитет за хартия мин. 600 листа  

Включен оригинален консуматив от 

производителя на устройството 

един комплект оригинални консумативи (C, M, 

Y, K) всеки по мин. 5000 страници, съгласно 

ISO/IEC 19798 

Други USB кабел 

Гаранция  

36 месеца от производителя, на място при 

клиента с реакция до края на следващия 

работен ден.  
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13. Скенер A4 – 5 бр.   

Характеристика / функция / параметър  Минимални технически изисквания  

Формат А4 

Резолюция скенер мин. 4800 x 4800 dpi 

Дълбочина на цвета 48 bit входящо 

Максимален размер на сканираната 

област мин. 216 x 297 mm 

Интерфейс USB 2.0 

Други USB кабел 

Гаранция  36 месеца от производителя 

 

 

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

Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 

 


