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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

/към процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: „Доставка на офис техника и мобилни телефони”  

С настоящата техническа спецификация, Възложителят определя вида и броя на офис техниката и мобилните телефони, което 

следва да бъде доставено по Програма БГ08. 

 

BG08 „Културно наследство 

и съвременни изкуства 

Технически спецификации,  минимални 

характеристики на доставката, съгласно 

изискванията на възложителя 

Количество Предложение на участника - 

Технически спецификации, 

характеристики на доставката 

Мобилен телефон Камера; 8 MPX, технология на дисплея; HD 

Touchscreen,  

Размер на екрана: до 4.7 inches  

Резолюция: до 1334 x 750  

Bluetooth, gps, 3g, edge, wlan, nfc;  

GPRS, 

 вградена памет: 16 gb, 

1 GB RAM, A-GPS supprot, mp3, MMS,   

Светкавица,   

Видео възпроизвеждане 

Видео запис,  

Авто фокус 

Тип батерия: Li-Ion  

Игри 

 

3 брой  

Мултимедиен проектор Проекционна система: 3LCD  

Резолюция: WXGA (1280 x 800)  

Яркост: 3000 ANSI  

1 брой  
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Контраст: 3700:1  

Живот на лампата: 5000h  

Вид лампи: 210W  

Гаранция на лампата 

Входове; RJ-45,S-video,VGA,HDMI,USB  

Функции: wireless image transfer  

Дистанционно управление; 

Говорител 

Видео сигнал: NTSC, PAL,  

 

Преносим компютър Процесор 

Минимум 2 ядра, 

Минимум 4 нишки, тактова честота минимум 

1.5Ghz,  

минимум 3MB Cache, минимум 2 канала с 

паметта, поддръжка на памет  

минимум 16 GB, литография - максимално 32 

nm, максимално TDP 17 W,  

вградено графично ядро; 

Системна шина - chipset 

Mobile Intel HM76 Express Chipset или 

еквивалентен; 

Твърд диск 

1000 GB 5400 rpm SATA; 

Оперативна памет 

4 GB DDR3 c работна честота минимум 1333 

MHz, да поддържа 

разширение минимум до 16 GB; 

Дисплей 

2 бр  
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мин. 15.6", с разделителна способност мин. 

1366x768; 

Графичен контролер интегриран графичен 

контролер; 

Аудио говорители и интегрирана камера 

вградена мин. 1 MP HD web камера, вградени 

стерео говорители, интегриран микрофон; 

Портове и слотове 

мин. 2 броя USB 3.0, мин 2 брой USB 2.0, мин. 

1 брой HDMI, мин. 1 брой RJ- 

45, , мин. 3-in-1 SD card reader, вход за 

микрофон, изход за слушалки; 

Мрежови интерфейс и безжична връзка 

интегриран 10/100 LAN, 802.11 b/g/n, 

интегриран модул с Bluetooth; 

Захранване и батерия  

захранващо у-во мин. 65W, батерия мин. 4-

клетъчна; 

Оптично устройство 

DVD+/-RW; 

Клавиатура БДС; 

Мишка 

USB, оптична, от производителя на 

преносимия компютър; 

Операционна система 

доставка с операционна система с отворен код; 

Друго 

чанта за пренасяне на компютър 
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Мултифункционално 

устройство 

Формат на документа: до А4  

Скорост на печат : до 25 стр./ мин.  

Резолюция на принтиране: до 600 x 600 DPI  

Коефициент на увеличение: 25-400%  

Резолюция на сканиране: до 1200 x 1200 DPI  

Тип: Лазерно устройство  

Скорост на копиране: до 25 стр./ мин.  

Резолюция на копиране: до 600 x 600 DPI  

Копиране без компютър 

Директен печат: 

Памет: 256 MB  

Месечно натоварване: до 30 000 страници  

Множество копия: 1-99  

Автоматично поемане на хартия; д 

Двустранен печат 

Печат без поле 

Капацитет до 150 листа  

Интерфейс; usb /lan /wi-fi  

Гаранция; 12 месеца  

Факс 

 

2 брой  

Компютърна конфигурация Процесор: двуядрен, минимум 2GHz, Памет 

оперативна:минимум 2GB, Твърд диск: 

минимум 320 GB SATA, video card: 512 MB 

external, Оптично у-во: DVD-+RW; 

Монитор: 22" LED, резолюция: 1680 x 1050, 

3  
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Ъгъл на видимост H/V: 170/160, Време за 

реакция: 5 ms, Разстояние между точките: 0.29 

x 0.29;  

Клавиатура и мишка: стандартна клавиатура 

килиризирана със 101 клавиша, Optical mouse, 

Колони 2+1, LAN 10/100 on board. 

 

 

• Предлаганото техническо оборудване да бъде ново, неупотребявано и да не е спряно от производство. В тази връзка да се 

представи декларация от участника. 

• Конкретизираното оборудване, следва да се разглежда като минимално задължителни изисквания/характеристики освен ако не е 

декларирано друго. 

• Да могат да се доставят резервни части минимум 5 години след изтичане на гаранционния срок. 

• Цялото техническо и програмно оборудване работи в рамките на работното време (от 8.00. до 18.00 часа) целогодишно, като 

предложението на участника следва да с е съобразено с такъв вид натоварване.. 

• Окомплектовката на оборудването трябва да включва всички кабели и аксесоари, необходими за правилната му работа. 

• Компютърната конфигурация - компютър, монитор, мишка и клавиатура, да са от един и същи производител. 

• Избраният изпълнител да предостави комплект техническа документация на хартия и/или на електронен носител за всеки 

артикул, на български език. 

Гаранционно обслужване: 

• Гаранционната поддръжка да покрива труда и всички вложени резервни части при ремонт. 

• Гаранционната поддръжка да включва поддръжка и профилактика на всеки 6 (шест) месеца, за което се подписва констативен 

протокол от определени от Възложителя и Изпълнителя лица. 
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Повикване при повреда. Срокове за отстраняване: 

• Участникът осигурява една контактна точка за заявяване на проблеми, в която да са налични всички начини за подаване на 

заявка за сервизна услуга (ЗСУ) - телефон, факс, e-mail. Достъпът до контактната точка да бъде осигурен чрез стационарен и 

мобилен телефонен номер, факс и e-mail в Република България, който да не поставя потребителите пред нуждата да плащат 

разговори по международни тарифи. Изпълнителят е длъжен да осигури дежурен сервизен специалист на повикване по телефон, 

факс и e-mail през цялото време на сервизно обслужване. 

• Ремонтът на техническото оборудване се извършва с оригинални резервни части от склад. За извършената сервизна услуга се 

изготвя протокол за сервизна услуга (ПСУ) от сервизния специалист, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола 

се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. Протоколът се изготвя на 

хартиен носител в два екземпляра (по един за всяка страна) и се подписва от двете страни. 

• Всеки кандидат трябва да предложи в офертата си образци на документи (протоколи, работни листове и др.) за съгласуване с 

Възложителя, които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на договора и гаранционната 

поддръжка. 

• Изпълнителят да декларира време на реакция при проблем и време за отстраняване на проблем. 

• При необходимост от ремонт на техническо оборудване с по-голяма продължителност е необходимо дефектиралата техника да 

бъде заменена с оборотна, която да е еквивалентна със същата функционалност за сметка на Изпълнителя. 

 


