
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

е-таН: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: ОБ-14

Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД
Поделение (когато е приложимо): [не]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00197
Адрес: гр. Пловдив, бул. Шести септември N~250
Лице за контакт (може и повече от едно лица):инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева
Телефон: 032 605945; 032 605955
E-таП: vik_op@vik.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х]Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: ,Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД _ Пловдив на технически
средства по приложена примерна спецификация"
Кратко описание: Доставка на печатащи устройства, монитори, преносими компютри, компютърни
системи и работни станции, масив независим дискове, компютърни аксесоари, комуникационни
(мрежови) устройства, сканиращи устройства, сървърна система и софтуерни продукти за нуждите на
"ВиК" ЕООД - Пловдив, по приложена примерна Техническа спецификация, периодично, след
заявка с приложена спецификация, за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване
на договора, или до изчерпване на стойността на поръчката, франко складова база на
Възложителя в гр. Пловдив, ул. "Шести септември" 250. Възложителят ще заплаща всяка
доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката,
представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Предлаганите стоки трябва
да отговарят на изискванията на Възложителя, описани подробно в Техническата
спецификация към настоящата обява. Посочените номенклатурни позиции в приложената
примерна Техническа спецификация са ориентировъчни и не са задължителни за Възложителя.
Възложителят си запазва правото да заявява количества съобразно нуждите и възможностите
на Дружеството.
Място на извършване: Складова база на Възложителя в гр. Пловдив, бул. "Шести септември"
250
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00
Обособени позиции (когато е приложимо): []Да [Х] Не
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Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [ ]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
В Т.Ч.:

Изисквания за личното състояние: За участниците да не са налице основанията по чл. 54, ал.
1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не]

Икономическо и финансово състояние: [не]

Технически и професионални способности: Участниците да декларират, че са изпълнили в
периода 2014-2016 година и/или изпълняват и към момента, доставки на стоки, с идентичен
предмет и обем с този на поръчката (изпълнили са доставки на минимум по 50 броя печатащи
устройства, монитори, преносими компютри, компютърни системи или работни станции, по 1
брой дисков масив и сървърна система, 20 броя комуникационни или мрежови устройства, 1О
броя сканиращи устройства). При подписване на договор, избраният за Изпълнител участник, е
длъжен да представи най-малко 2 (две) удостоверения за добро изпълнение на Доставка/и с
предмет и номенклатурен обем идентичен с предмета на настоящата поръчка. Участниците
следва да имат предвид, че в удостоверенията трябва да са описани и номенклатурите, които
участникът е доставял, както и телефони за връзка и лице за контакт на Възложителя.
Участниците да декларират, че са внедрили и поддържат следните сертификати с обхват
съотносим към предмета на поръчката: ISO 9001 :2015 или еквивалентен за изградена система
за качество; ISO 20000-1 :2011 или еквивалентен за внедрена система за управление на ИТ
услугите и IS027001 :2005 или еквивалентен за изградена вътрешна система за информационна
сигурност. Копие от посочените сертификати са изискуеми към момента на подписване на
договор с избрания за Изпълнител участник.
Участниците да представят Списък с техническите лица, които имат на свое разположение за
гаранционното обслужване на оборудването. Минималните изисквания към предлаганите
специалисти са както следва:
За групи 2, 3 и 4 - 2 (двама) сервизни специалисти, сертифицирани от производителя за
поддръжка на персонални и преносими компютри;
За групи 1 и 8 - 2 (двама) сервизни специалисти, сертифицирани от производителя за
поддръжка на принтери и периферия;
За група 5 - 2 (двама) сервизни специалисти, сертифицирани от производителя на
оборудването в областта на дисковите системи за съхранение на данни със сертификация
Master Accredited Solutions Expert - Storage Solutions Architect или еквивалент;
За група 7 - 2 (двама) експерти със сертификат Certified Network Professional или еквивалент.
За група 9 - 2 (двама) сервизни специалисти, сертифицирани от производителя за поддръжка
на сървърни системи.
Допуска се едно и също лице да покрива повече от едно от изброените сертификационни
изисквания.
При подписване на договор за възлагане на поръчката, избраният Изпълнител следва да
представи копие/я на съответните сертификационни документи, придружени с превод на
български език от заклет преводач (в случай, че са на различен от български език) и
професионални автобиографии на всяко от посочените в списъка технически лица.
Участниците да декларират при подаване на офертата си, че са оторизирани от
производителите или от официалните вносители на предлаганата от тях техника. При
подписване на договор за възлагане, избраният Изпълнител следва да представи копия,
заверени с "Вярно с оригинала", подпис и печат, на оторизационните документи от
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производителите/официалните вносители за всяка група техника. Допуска се едно писмо да
оторизира участника за участие с техника по няколко групи.
Участниците да декларират извършване на гаранционна поддръжка на предлаганата от тях
техника в официален сервиз на производителя/те. При сключване на договор с избраният
Изпълнител следва да се представи Сертификат/и и/или писмо/а от производителите за
извършване на гаранционна поддръжка на предлаганата техника. В случай, че се използват
официални сервизни партньори, то производителят/ите трябва да потвърди и завери списъка на
предлаганите сервизи. Допуска се в едно писмо да се посочва техника от няколко групи.
Участниците да декларират, че разполагат със система за приемане на заявки и реакция при
възникване на проблем, като приложат към техническото си предложение подробно описание
на същата, доказващо наличието на help-desk система и единен сервизен телефонен номер за
получаване и обработка на заявките за проблеми.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[не] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[не] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка:

Име: Кl - Цена, в лева, без ДДС;
Тежест: 50 точки
Предложената цена да бъде в лева без ДДС, с точност до втория десетичен знак, записани

цифром, и да включва всички разходи по доставката до складова база на Дружеството - гр.
Пловдив, бул. "Шести септември" 250. Необходимо е да се предложат единични цени за всяка
номенклатурна позиция от примерната Техническа спецификация, по начина указан в Образец
2. На оценка подлежи сумата от получената обща стойност на стоките. В случай, че не са
предложени единични цени за всяка номенклатурна позиция от Примерната техническа
спецификация, офертата няма да бъде разглеждана.

Този критерий се оценява по следната формула:
Кl = (Кl мин./КIконкретна)*50

Име: К2 - Гаранционен срок - в месеци
Тежест: 30 точки

Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да предложат срок,
еднакъв за всяка номенклатурна позиция, не по-кратък от гаранционната поддръжка от
производителя, посочена в Техническата спецификация, с обслужване на място за всеки вид
техника. В случай, че предложеният гаранционен срок не е съобразен с горепосоченото
изискване на Възложителя, офертата на участника няма да бъде разглеждана. На оценка
подлежи средния гаранционен срок, получен от предложените от участника гаранционни
срокове за всяка група, разделен на броя групи (в случая 9).

Този критерий се изчислява по следната формула:
К2 = (К2конкретен/К2макс)*30
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Име: К3 - Срок за доставка - в работни дни
Тежест: 20 точки

Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат срок на
доставка не по-дълъг от 90 (деветдесет) работни дни от получаване на заявка.
В случай, че посоченият срок за доставка не е съобразен с горепосоченото изискване на
Възложителя, офертата на участника няма да бъде разглеждана.

Този критерийсе изчислява по следната формула:
К3 = (К3мин/К3конкретен)*20

Час: (ЧЧ:ММ) 16:30

КО=К] +К2+К3
Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 1ОО точки.
Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 29.08.2017]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [31.12.2017]

Час: (чч:мм)16:30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [30.08.2017] Час: (ЧЧ:ММ) 10:00
Място на отваряне на офертите: Административната сграда на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул.
"Шести септември" NQ 250, етаж 3, Заседателна зала. При отваряне на офертите могат да
присъстват участниците или техни упълномощени представители

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ]

Друга информация
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела на поръчката, която ще им

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват, и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от същата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията към участника се
доказват от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнението
на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за
създаване на обединението.

Офертата да съдържа:
• Извлечение от електронната страница на Търговски регистър към Агенцията по вписванията

- заверено ксерокопие с "Вярно с оригинала", с подпис и печат на фирмата;
• При участие на обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от документ, от

който да е видно правното основание за създаване на обединението. В документа следва да е определен
партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да е
уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото
законодателство. В документа трябва да е посочена и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
• Попълнен Образец 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Когато лицето,

което подава офертата, не е законният представител на участника, към техническото предложение се
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предоставя документ за упълномощаване.
• Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП - по образец;
• Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образец;
• Декларация за приемане на условията на проекто-договора - по образец;
• Декларация за срок на валидност на офертата - по образец;
• Попълнена информация за участника - по образец;
• Попълнен Образец 2 - Ценово предложение;
• Списък на документите, съдържащи се в офертата.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1,

т. 1 - 5 и 7 ЗОП.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска предлагане на варианти

в офертите на участниците.
Получаване на документация за участие и обмен на информация
Документацията за обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача на

възложителя, раздел ОБЯВИ, като е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до нея,
считано от датата на публикуване на информация за обявата в електронната страница на Регистър
обществени поръчки.

В електронната преписка на поръчката в Профила на купувача възложителят ще публикува
всички съобщения до участниците, разяснения по документацията за участие и други документи в
съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им в електронната преписка в Профил на купувача, се
приема, че заинтересованите лица и/или участниците са уведомени относно отразените в тях
обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.

Обменът на информация по повод и във връзка с настоящата обществена поръчка е в писмен
вид, като се използват електронни средства за комуникация, пощенска или друга подходяща куриерска
услуга или комбинация от тях и електронни средства.

Срок за подаване на офертата - Офертата се представя в добре запечатана непрозрачна
опаковка, лично, по пощата или чрез куриерска служба във "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести
септември" N2 250, отдел "Договорно-правен", стая 307-308, ет. 3 в срок от 08.00 часа до 16.30 часа
всеки работен ден до изтичане на срока, посочен в настоящата обява за обществена поръчка.

Когато документите, свързани с участието в процедурата, се представят чрез пощенска или
друга куриерска услуга, разходите са за сметка на участника, както и рискът от забава или загубване на
офертата.

Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

До изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да допълни или
да оттегли офертата си.

Опаковката се адресира: До "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" 250, Отдел
"Договорно-правен", стая 307/308, ОФЕРТА за: .Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД -
Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация". Посочва се име,
адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Сключване на договор за обществена поръчка
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-

дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, при условие че при подписване на договора
определеният изпълнител изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документите се представят и
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. За доказване на липсата на основания за
отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за
изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от
възложителя срок, без да посочи обективни причини.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или
еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя, посочен в офертата (ако
изпълнителят използва такъв и са изпълнени условията по чл. 66 от ЗОП). В срок до 3 (три) дни от
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в

5



Дата на настоящата обява А /)

офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното
споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2, 11
и/или 12 от ЗОП.

Друга информация
Неразделна част от настоящата обява са:
• Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20,

ал. 3 от ЗОП;
• Техническа спецификация
• Образец 1
• Образец 2
• Образци на декларации - по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП; по чл. 66, ал. 1 от ЗОП; за

приемане на условията на проекто-договора; за срок на валидност на офертата;
• Информация за участника.
• Проект на договор.
Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички промени в декларираните

обстоятелства, писмено в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
За настоящата обява са вилидни правилата на глава девета от ППЗОП.
За неуредените в настоящата документация въпроси, се прилагат разпоредбите на

Закона за обществени поръчки, ППЗОП и действащото законодателство.

Дата: (дд/мм/гггг) 22.08.2017 г.

възложител)~ ~.•~_ ~~.
Трите имена: (Подпис и печат) Спартак Лъвов Николов '\;"~5'6.] .~
Длъжност: Управител ~ i

I
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УТВЪРДИЛ:
(Управител - Спартак Николов)

"ВОДОС1IАБДЯВАI/Е И КАI/АJIИЗАЦИЯ" ЕОО

"Всекидневна грижа за Вас"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на поръчка с предмет:

"Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически средства по
приложена примерна спецификация"

Поръчката се открива за доставка на различни технически средства, групирани както
следва:
1). Печатащи устройства, в т.ч.: Монохромен лазерен мрежови МФП, А4 с факс, нисък клас;
Монохромен лазерен мрежови принтер, А4 и автоматичен двустранен печат, среден клас;
Монохромно лазерно мрежово МФУ А4 с факс и автоматичен двустранен печат, копиране,
сканиране среден клас; Цветен лазерен мрежови принтер А4 с факс и автоматичен двустранен
печат, среден клас; Цветно лазерно мрежово МФУ А4 с факс и автоматичен двустранен печат,
копиране, сканиране висок клас; Копирна машина за скоростен печат МФУ А4 с факс и
автоматичен двустранен печат, копиране, сканиране среден клас; Копирна машина за скоростен
печат МФУ А4 с факс и автоматичен двустранен печат, копиране, сканиране висок клас;
Широкоформатен мастиленоструен плотер;
2). Монитори, в Т.ч.: Монитор 20"; Монитор 21,5" Full HD; Монитор 23" Full HD; Монитор 20"
висок клас; Монитор 21,5" Full HD висок клас; Монитор 23" Full HD висок клас;
3). Преносими компютри, в т.ч.: Преносим компютър 14" бизнес клас тип 1; Порт репликатор
(докинг станция) за Преносим компютър 14" бизнес клас тип 1; Преносим компютър 14" бизнес
клас тип 2; Преносим компютър 14" бизнес клас тип 3; Преносим компютър 14" - клас Ultrabook
тип 4; Преносим компютър 15,6" за офис работа тип 5; Преносим компютър 15,6" за офис работа
тип 6;
4). Компютърни системи и работни станции, в т.ч.: Персонални компютри размер на кутията SFF
- бизнес клас тип 1; Персонални компютри размер на кутията tower- бизнес клас тип 2; Работна
станция с външна видео карта за работа с ГИС тип 1;
5). Масив независими дискове, в т.ч.: Надграждане и оптимизиране на съществуващ дисков
масив за съхранение на информация;
6). Компютърни аксесоари, в Т.ч.: USB лазерна мишка с кабел; Безжични мишки тип 1; Безжични
мишки тип 2; USB стандартна клавиатура;
7). Комуникационни (мрежови) устройства, в т.ч.: Управляем комутатор 24 порта - Тип 1;
Маршрутизатор с възможност за VPN и два интернет доставчика; Управляем комутатор 8 порта
РОБ; Управляем комутатор 48 порта - Тип 1; Управляем комутатор 24 порта Тип 2; Управляем
комутатор 48 порта - Тип 2;
8). Сканиращи устройства, в т.ч.: Сканиращи устройства А3 формат тип 1; Сканиращи
устройства АЗ формат тип 2; Сканиращи устройства АЗ формат тип З; Сканиращи устройства А4
формат тип 4; Сканиращи устройства А4 формат тип 5; Сканиращи устройства А4 формат тип 6;
9). Сървърна система и софтуерни продукти, в Т.ч.: Сървърна конфигурация за монтаж в
сървърен шкаф; Софтуерни продукти тип 1; Софтуерни продукти тип 2"

Всеки участник е длъжен да подаде оферта за всички посочени по-горе групи.
Участникът следва да извърши описание на техниката, предмет на поръчката, която ще

достави, както и да предостави единични цени на всеки предложен продукт.
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Всички документи следва да бъдат представени на български език или в превод.
Предложената техника следва да е нова, неупотребявана, стандартни модели в

производство, посочени на сайта на производителя към момента на подаване на офертите, в
оригинална окомплектовка и опаковка, предвидена от производителя, придружена с инструкции
за употреба, гаранционни карти и други съпровождащи документи за произход и качество.

При изготвяне на офертите участниците следва да спазват точно характеристиките на
техниката, посочени в настоящия документ.

Участниците трябва да посочат име на производителя, търговска марка, модел или друг
отличителен знак (продуктов номер на производителя), за всеки предложен артикул.

Изискванията по техническата спецификация следва да се считат за задължителни, освен
ако не е посочено друго.

В опаковката всеки участник трябва да представи оферта, включваща Техническо
предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа предложение за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.
Предлаганите от участниците технически средства трябва да съответстват или да надвишават в
техническо отношение посочените минимални изисквания в техническата спецификация на
Възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва задължително
описание, което позволява съпоставка със съответните изискуеми технически параметри и
изисквания, определени в Техническата спецификация. Към Техническото предложение
участникът следва да приложи задължително документация (листове с технически
данни/технически характеристики, брошури и др.), която потвърждава предложените
характеристики, включително изискването на Възложителя и позволява оценка на съответните
параметри. Представената документация трябва ясно да посочва предлаганите стоки, модели,
така че да може да се направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и
предлаганите спецификации.

Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на предложената техника.
Обслужването в рамките на гаранционния срок трябва да се извършва от оторизиран от

производителя сервиз.
Окомплектовката на техниката следва да включва всички аксесоари, необходими за

правилната им работа, като захранващи кабели, интерфейсни кабели, адаптери, захранващи
адаптери и др.

Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на европейските и
международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смушения и нива
на шум.

Всички предложени технически средства трябва да бъдат пригодени за работа в
стандартизираната електрическа мрежа в България - стандарт 220V/50Hz.

Предлаганата компютърната техника, консумативите и периферните устройства, трябва да
са способни за работа в режим 24/7.

За всеки конкретно посочен в настоящата обява, спецификация, техническа оценка,
техническо одобрение или технически еталон, възложителят приема и еквивалентно/и такива.

При експлоатация на някои от устройствата, е необходим софтуер, който трябва да бъде
доставен със съответните лицензи (на името на Възложителя). Лицензите не трябва да бъдат
ограничени във времето.

1. Технически изисквания към група 1) Печатащи устройства, в Т.ч.:
1. Монохромен лазерен мрежови МФП, А4 с факс, нисък клас:

Технически характеристики Минимални изисквания
Технология на печат Монохромен, лазерен
Функционалности Принтер, копир, скенер и факс
Максимален формат на хартията А4

Скорост на печат мин. 20 стр./минута (А4); време за отпечатване на
1-ва страница - до 7,5 сек.
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Процесор мин. 600 Mhz
Памет мин. 256 МВ
Разделителна способност на печат и 600х600 dpiсканиране
Интерфейси Hi-Speed USB 2.0; Ethemet 10/100 Base- ТХ
Капацитет на листоподаващото мин. 30 листаустройство (ADF)
Входящ капацитет на хартията мин. 150 листа

мин. 36 месеца от производителя, ако не е
Гаранция стандартна за модела се доказва с партиден номер

на производителя

2М А4онохромен лазерен мрежови принтер, и автоматичен двустранен печат, среден клас:
Технически характеристики Минимални изисквания

Технология на печат Монохромен, лазерен
Максимален формат на хартията А4

Скорост на печат
мин. 35 стр./минута (А4); време за отпечатване на
1-ва страница - до 6,4 сек.

Процесор мин. 800 Mhz
Памет мин. 256 МВ
Разделителна способност на печат 1200х 1200 dpi

Интерфейси Hi-Speed USB 2.0; Ethemet 101100/1000 Base-TX

Двустранен печат Автоматичен
Входящ капацитет на хартията мин. 350 листа
Тегло на хартията от 60 до 170 гр./м2

Включен оригинален консуматив от за мин. 3000 страници
производителя на устройството

мин. 36 месеца от производителя, ако не е
Гаранция стандартна за модела се доказва с партиден номер

на производителя

3. Монохромно лазерно мрежово МФУ А4 с факс и автоматичен двустранен печат, копиране,
сканиране среден клас:

Технически характеристики Минимални изисквания
Технология на печат Монохромен, лазерен
Функционалности Принтер, копир, скенер и факс
Максимален формат на хартията А4

Скорост на печат
мин. 35 стр./минута (А4); време за отпечатване на
1-ва страница - до 6,4 сек.

Процесор мин. 800 Mhz
Памет мин. 128 МВ
Разделителна способност на печат и 1200х1200 dpi
сканиране
Интерфейси Hi-Speed USB 2.0; Ethemet 10/100/1000 Base- ТХ
Двустранен печат Автоматичен
Капацитет на листоподаващото мин. 50 листа
устройство (ADF)
Входящ капацитет на хартията мин. 350 листа
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Включен оригинален консуматив от за мин. 3000 страниципроизводителя на устройството
мин. 36 месеца от производителя, ако не е

Гаранция стандартна за модела се доказва с партиден номер
на производителя

4. Цветен лазерен мрежови принтер А4 с факс и автоматичен двустранен печат, среден клас:
Технически характеристики Минимални изисквания

Технология на печат Цветен, лазерен
Максимален формат на хартията А4

Скорост на печат
мин. 26 стр./минута (А4) черно-бяло и цветно;
време за отпечатване на 1-ва страница -до 10,0 сек.

Процесор мин. 800 Mhz
Памет мин. 128 МВ
Разделителна способност на печат 600х600 dpi
Интерфейси Hi-Speed USB 2.0;Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Двустранен печат Автоматичен
Входящ капацитет на хартията мин. 300 листа

мин. 36 месеца от производителя, ако не е
Гаранция стандартна за модела се доказва с партиден номер

на производителя

5. Цветно лазерно мрежово МФУ А4 с факс и автоматичен двустранен печат, копиране,
сканиране висок клас:

Технически характеристики Минимални изисквания
Технология на печат Цветен, лазерен
Функционалности Принтер, копир, скенер и факс
Максимален формат на хартията А4

Скорост на печат, черно-бяло и цветно мин. 25 стр./минута (А4); време за отпечатване на
1-ва страница - до 10,0 сек.

Процесор мин. 800 Mhz
Памет мин. 256 МВ
Оптична разделителна способност на 600х600 dpi
печат и сканиране
Интерфейси Hi-Speed USB 2.0;Ethernet 10110011000 Base-TX
Капацитет на листоподаващото мин. 50 листаустройство (ADF)
Входящ капацитет на хартията мин. 300 листа
Тегло на хартията от 60 до 200 гр.гм"

мин. 36 месеца от производителя, ако не е
Гаранция стандартна за модела се доказва с партиден номер

на производителя

6. Копирна машина за скоростен печат МФУ А4 с факс и автоматичен двустранен печат,
копиране, сканиране среден клас:

Технически характеристики Минимални изисквания
Технология на печат Монохромно, лазерно многофункционално у-во

Основни функции печат, копиране, сканиране и факс
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Максимален формат на хартията А4
Скорост на печат, А4 мин. 60 стр./минута
Процесор мин. 800 MHz
Памет мин. 2 GB
Максимално месечно натоварване 300 ооо страници
Дисплей за управление Чувствителен на допир - мин. 8,0"
Разделителна способност на печат 1200х1200 dpi
Двустранен печат Автоматичен

Консумативи
Да се достави с консуматив за мин. 1О ооо
страници съгласно ISO/IEC 19752

Листоподаващо устройство (ADF) за мин. 150 оригинала с двустранно сканиране

Входящ капацитет на хартията
мин. две тави за 550 листа всяка и тава за хартии с
универсален формат за 1оо листа

Тегло на ползваните хартии от 60 до 199 гр./м2
Поставка (пиедестал) Да, с колелца за придвижване
Интерфейси USB 2.0 и Gigabit Ethemet

мин. 36 месеца от производителя, ако не е
Гаранционен срок стандартна за модела се доказва с партиден номер

на производителя

7. Копирна машина за скоростен печат МФУ А4 с факс и автоматичен двустранен печат,
копиране, сканиране висок клас:

Технически характеристики Минимални изисквания

Технология на печат Цветно, лазерно многофункционално устройство

Основни функции печат, копиране, сканиране и факс
Максимален формат на хартията А4
Скорост на печат,А4 черно-бяло и мин. 45 стр./минута
цветно
Процесор мин. 800 MHz
Памет мин. 1500 МВ
Дисплей за управление Чувствителен на допир - мин. 8,0"
Разделителна способност на печат 1200х 1200 dpi
Двустранен печат Автоматичен

Листоподаващо устройство (ADF) за мин. 150 оригинала с двустранно сканиране

Входящ капацитет на хартията
мин. две тави за 500 листа всяка и тава за хартии с
универсален формат за 1оо листа

Поставка (пиедестал) Да, с колелца за придвижване
Тегло на ползваните хартии от 60 до 200 гр./м2
Интерфейси USB 2.0 и GigaNt Ethemet

мин. 36 месеца от производителя, ако не е
Гаранционен срок стандартна за модела се доказва с партиден номер

на производителя

8. Широкоформатен мастиленоструен плотер:
Технически характеристики Минимални изисквания

Технология на печат Мастиленоструен
Брой цветове 6
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Поддържани медии А4, А3, А2, Аl, АОи ролки с ширина до 1118 тт.
Максимална дебелина на медиите до 0,08 тт
Тегло на използваните медии от 60 до 320 гр./м2
Разделителна способност мин. 2400 х 1200 dpi
Памет мин. 16 GB
Скорост на печат при изчертаване на

до 28 сек./стр. А 1линии
Минимална ширина на линията 0,02 тт
Автоматичен нож Да
Възможност за печат от таблет и

Дасмартфон
Интерфейси USB 2,0, Gigabit Ethemet (1000Base-T)

мин. 36 месеца от производителя, ако не е
Гаранция стандартна за модела се доказва с партиден номер

на производителя

П. Технически изисквания към група 2) Монитори, в Т.ч.:
1 Монитор 20'"

Технически характеристики Минимални изисквания
Размер на дисплея мин. 20"
Тип на дисплея LED; Widescreen (16:9)
Функции на дисплея Anti-Glare
Резолюция 1600 х 900 ({i! 60 Hz;
Яркост мин. 250 cd/m2
Статичен контраст мин. 1000:1
Време за реакция макс. 5 ms
Големина на точката макс. 0.276 тт
Входящи интер_фейси мин. два конектора: 1бр. DisplayPort, 1бр. VGA
Ъгъл на видимост ::::1700 horizontal and > 1600 vertical

Сертификат за електромагнитна съвместимост, СЕ
Съответствия със стандарти mark, ЕРЕАТ Gold, ТСО Certified Displays, RoHS,

WEEE
Одобрени от Ener_gyStar ENERGY STAR

Гаранционен срок мин. 60 месеца, доказан с продуктов номер от
производителя

2 Монитор 21 5" Full HD ., ..
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на дисплея мин. 21,5"
Тип на дисплея LED; Widescreen (16:9)
Функции на дисплея Anti-Glare
Резолюция 1920 х 1080 @ 60 Hz;
Яркост мин. 250 cdlm2
Статичен контраст мин. 3000:1
Време за реакция макс. 5 ms
Големина на точката макс. 0.248 тт
Входящи интерфейси мин. два конектора: 1бр. DisplayPort, 1бр. VGA
Ъгъл на видимост > 1780 horizontal and> 1780 vertical
Съответствия със стандарти Сертификат за електромагнитна съвместимост, СЕ
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rnark, ЕРЕАТ Gold, ТСО Certified Displays, RoHS,
WEEE

Одобрени от Energy Star ENERGYSTAR

Гаранционен срок
мин. 60 месеца, доказан с продуктов номер от
производителя

3. Монитор 23" Fu11HD:
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на дисплея мин. 23"
Тип на дисплея LED; Widescreen (16:9)
Функции на дисплея Anti-Glare
Резолюция 1920 х 1080 @ 60 Hz;
Яркост мин. 250 cd/rn2
Статичен контраст мин. 1000:1
Време за реакция макс. 5 rns
Големина на точката макс. 0.265 rnrn
Входящи интерфейси Мин. два конектора: lбр. DisplayPort, lбр. VGA
Ъгъл на видимост > 1700 horizontal and> 1600 vertical

Сертификат за електромагнитна съвместимост, СЕ
Съответствия със стандарти rnark, ЕРЕАТ Gold, ТСО Certified Displays, RoHS,

WEEE
Одобрени от Energy Star ENERGYSTAR

Гаранционен срок
мин. 60 месеца, доказан с продуктов номер от
производителя

4 М 20"онитор висок клас:
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на дисплея мин. 20"
Тип на дисплея IPS; Widescreen (16:9)
Функции на дисплея Anti-Glare
Резолюция 1600 х 900 (щ 60 Hz;
Яркост мин. 250 cdlrn2
Статичен контраст мин. 1000:1
Време за реакция макс. 7 rns
Големина на точката макс. 0.278 rnrn

Входящи интерфейси
Мин. три конектора: lбр. DisplayPort, lбр. VGA, 1
бр. HDMI

USB портове Мин. 3 броя USB 2.0
Ъгъл на видимост > 1780 horizontal and> 1780 vertical
Стойка Swivel, Tilt, Pivot, Height Adiustrnent

Сертификат за електромагнитна съвместимост, СЕ
Съответствия със стандарти rnark, ЕРЕАТ Gold, ТСО Certified Displays, RoHS,

WEEE
Одобрени от Energy Star ENERGYSTAR
Гаранционен срок мин. 60 месеца, от производителя

5 М 21 5" F 11HDонитор , u висок клас:
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на дисплея мин. 21.5"
Тип на дисплея IPS; Widescreen (16:9)
Функции на дисплея Anti-Glare
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Резолюция 1920 х 1080@ 60 Hz;
Яркост мин. 250 cd/m2
Статичен контраст мин. 1000:1
Време за реакция макс. 7 ms
Големина на точката макс. 0.248 mm

Входящи интерфейси Мин. три конектора: lбр. DisplayPort, lбр. VGA, 1
бр. HDMI

USB портове Мин. 3 броя USB 2.0
Ъгъл на видимост > 1780 horizontal and > 1780 vertical
Стойка Swivel, Tilt, Pivot, Height Adjustment

Сертификат за електромагнитна съвместимост, СЕ
Съответствия със стандарти mark, ЕРЕА Т Gold, ТСО Certified Displays, RoHS,

WEEE
Одобрени от Energy Star ENERGY STAR
Гаранционен срок мин. 60 месеца, от производителя

6 Монитор 23" Ful1 HD висок клас'
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на дисплея мин. 23"
Тип на дисплея IPS; Widescreen (16:9)
Функции на дисплея Anti-Glare
Резолюция 1920 х 1080 (щ 60 Hz;
Яркост мин. 250 cd/m2
Статичен контраст мин. 1000:1
Време за реакция макс. 7 ms
Големина на точката макс. 0.265 mm

Входящи интерфейси Мин. три конектора: lбр. DisplayPort, lбр. VGA, 1
бр. HDMI

USB портове Мин. 3 броя USB 2.0
Ъгъл на видимост > 1780 horizontal and> 1780 vertical
Стойка Swivel, Tilt, Pivot, Height Adjustment

Сертификат за електромагнитна съвместимост, СЕ
Съответствия със стандарти mark, ЕРЕАТ Gold, ТСО Certified Displays, RoHS,

WEEE
Одобрени от Energy Star ENERGY STAR
Гаранционен срок мин. 60 месеца, от производителя

III. Технически изисквания към група 3) Преносими компютри, в Т.ч.:
1 Преносим компютър 14" бизнес клас тип 1:

Технически характеристики Минимални изисквания
Размер на екрана 14" - 1920xl080, LED backlit, anti-glare

Мин. 2 ядра, мин. 4 нишки, тактова честота мин.
2.4 GHz, мин. 3МВ Cache, мин. 2 канала с паметта,

Процесор литография - максимално 14 nm, максимално 15W
TDP, с резултат не по-малко от 3800 точки според
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php

Видеокарта Интегрирана

Оперативна памет Мин. 8GB DDR4 с работна честота 2133 MHz, да
поддържа мин. разширение на паметта до 32GB

Твърд диск Мин. 256GB SSD
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Мрежови интерфейс
Ethemet 10/100/1000 Mbps NIC, Wireless 802.11ас,
Bluetooth 4.0

Оптично устройство DVD-RW

Мултимедия
Вградена HD уеб-камера, Високо качествени
говорители, Headset/mic соmЬо jack
Мин. 3 х USB, от които 1 брой USB 3.0 и 1 брой

Вградени портове/слотове USB Туре-С, Мин. lх HDMI или lх Display port,
Мин. lxVGA, Network connector (RJ-45)

Клавиатура
Вградена, фабрично гравирана с English (US) и
кирилица по БДС

Четец за пръстов отпечатък Да
Батерия Мин. 3-клетъчна Li-Ion, 48Whr

Зарядно устройство
С логото на производителя на преносимия
компютър

Тегло Не повече от 2 кг с батерията

Операционна система
Windows 1 О Professional - English 64-bit ОЕМ -
предварително инсталирана

Мишка Жична, USB, от производителя на компютъра

Чанта
Съвместима с преносимия компютър, с логото на
производителя

Декларации за съответствие ЕРЕАТ Silver; Energy Star

Гаранционни условия
мин. 60 месеца, доказано с продуктов номер от
производителя

2 П ( ) П 14" б 1ортрепликатор докингстанция за греносим компютър изнес клас тип
Технически характеристики Минимални изисквания

Предназначен за Преносим компютър 14" бизнес клас тип 1

Портове Мин. 4 х USB 3.0 порта
Конектори 1 х VGA, 1 х DisplayPort, 1 х RJ-45
Гаранция Мин. 12 месеца от производителя на устройството

Други
От производителя на Преносим компютър 14"
бизнес клас тип 1

3 П 14" б 2греносим компютър изнес клас тип
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на екрана 14" - 1366х768, LED backlit, anti-glare
Мин. 2 ядра, мин. 4 нишки, тактова честота мин.
2.4 GHz, мин. 3МВ СасЬе, мин. 2 канала с паметта,

Процесор литография - максимално 14 nm, максимално 15W
TDP, с резултат не по-малко от 3800 точки според
https://www.cpubenchmark.net/cpu list. рЬр

Видеокарта Интегрирана

Оперативна памет
Мин. 4GB DDR4 с работна честота 2133 MHz, да
поддържа мин. разширение на паметта до 32GB

Твърд диск Мин. 500GB SATA, 7200 грm

Мрежови интерфейс
Ethemet 10/100/1000 Mbps NIC, Wireless 802.11ас,
Вluetooth 4.0

Оптично устройство DVD-RW

Мултимедия
Вградена HD уеб-камера, Високо качествени
говорители, Headset/mic соmЬо jack

Вградени портове/слотове Мин. 3 х USB, от които 1 брой USB 3.0 и 1 брой
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USB Туре-С, Мин. lх HDMI или lх Display port,
Мин. lxVGA, Network соппестог (RJ-45)

Клавиатура Вградена, фабрично гравирана с English (US) и
кирилица по БДС

Четец за пръстов отпечатък Да
Батерия МИН. 3-клетъчна Li-Ion, 48Whr
Зарядно устройство С логото на производителя на преносимия

компютър
Тегло Не повече от 2 кг с батерията

Операционна система Windows 1О Professional - English 64-bit ОЕМ -
предварително инсталирана

Мишка Жична, USB, от производителя на компютъра

Чанта Съвместима с преносимия компютър, с логото на
производителя

Декларации за съответствие ЕРЕАТ Silver; Energy Star

Гаранционни условия мин. 60 месеца, доказано с продуктов номер от
производителя

4. Преносим компютър 14" бизнес клас тип 3:
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на екрана 14" - 1366х768, LED backlit, anti·-glare
Мин. 2 ядра, мин. 4 нишки, тактова честота мин.
2.5 GHz, мин. 3МВ СасЬе, мин. 2 канала с паметта,

Процесор литография - максимално 14 пт, максимално 15W
TDP, с резултат не по-малко от 4690 точки според
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.рЬр

Видеокарта Интегрирана

Оперативна памет Мин. 4GB DDR4 с работна честота 2133 MHz, да
поддържа мин.__]2_азширениена паметта до 32GB

Твърд диск Мин. 500GB SATA, 7200 rpm

Мрежови интерфейс Ethemet 10110011000 Mbps NIC, Wireless 802.11ас,
Bluetooth 4.0

Оптично у-во DVD-RW

Мултимедия Вградена HD уеб-камера, Високо качествени
говорители, Headset/mic сотЬо jack
Мин. 3 х USB, от които 1 брой USB 3.0 и 1 брой

Вградени портове/слотове USB Туре-С, Мин. lх HDMI или lх Display port,
Мин. lxVGA, Network соппестог (RJ-45)

Клавиатура Вградена, фабрично гравирана с English (US) и
кирилица по БДС

Четец за пръстов отпечатък Да
Батерия Мин. 3-клетъчна Li-Ion, 48Whr

Зарядно устройство С логото на производителя на преносимия
компютър

Тегло Не повече от 2 кг с батерията

Операционна система Windows 1О Professional - English 64-bit ОЕМ -
предварително инстали_рана

Мишка Жична, USB, от производителя на компютъра
Чанта Съвместима с преносимия компютър, с логото на

производителя
Декларации за съответствие ЕРЕАТ Silver; Ener_gyStar
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Гаранционни условия
мин. 60 месеца, доказано с продуктов номер от
п оизводителя

5 П 14" Ul Ь k 4LQеносимкомпютър - клас tra оо тип
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на екрана 14" - 1920хl080, LED backlit, anti-glare
Мин. 2 ядра, мин. 4 нишки, тактова честота мин.
2.6 GHz, мин. 3МВ СасЬе, мин. 2 канала с паметта,

Процесор
литография - максимално 14 nm, максимално 15W
TDP, vPro технология, с резултат не по-малко от
51ОО точки според
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.рЬр

Видеокарта Интегрирана

Оперативна памет
Мин. 8GB DDR4 с работна честота 2133 MHz, да
поддържа мин. разширение на паметта до 32GB

Твърд диск Мин. 256GB SSD

Мрежови интерфейс
Ethemet 10/100/1 ООО Mbps NIC, Wireless 802.11 ас,
Bluetooth 4.0

Оптично устройство DVD-RW

Мултимедия
Вградена HD уеб-камера, Високо качествени
говорители, Headset/mic соmЬо iack
Мин. 3 х USB, от които 1 брой USB 3.0 и 1 брой

Вградени портове/слотове
USB Туре-С, Мин. lх HDMI или lх Display port,
Мин. lxVGA, Network connector (RJ-45), Docking
connector
Вградена, фабрично гравирана с English(US) и

Клавиатура кирилица по БДС
У стойчива на разливане на течности клавиатура

Четец за пръстов отпечатък Да
Батерия Мин. 3-клетъчна Li-Ion, 51Whr

Зарядно устройство
С логото на производителя на преносимия
компютър

Тегло Не повече от 1,5 кг с батерията

Операционна система
Windows 1О Professional - English 64-blt ОЕМ -
предварително инсталирана

Мишка Жична, USB, от производителя на компютъра

Чанта
Съвместима с преносимия компютър, с логото на
производителя

Декларации за съответствие ЕРЕАТ Silver; Energy Star

Гаранционни условия
мин. 60 месеца, доказано с продуктов номер от
производителя

6. Пр_еносим компютър 15,6" за офис работа тип 5:
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на екрана 15,6" - 1920хl080, LED backlit, anti-glare
Мин. 2 ядра, мин. 4 нишки, тактова честота мин.
2.4 GHz, мин. 3МВ СасЬе, мин. 2 канала с паметта,

Процесор литография - максимално 14 nm, максимално 15W
TDP, с резултат не по-малко от 3800 точки според
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php

Видеокарта Интегрирана

ПЛОВДИВ, бул. "Шести септември" 250, тел. +359 32 605 660, факс +359 32 626 403,
web: http://www.vik.bg. e-mail: vik@vik.bg

http://https://www.cpubenchmark.net/cpu
http://https://www.cpubenchmark.net/cpu
http://www.vik.bg.
mailto:vik@vik.bg


Оперативна памет Мин. 8GB DDR4 с работна честота 2133 MHz, да
поддържа мин. разширение на паметта до 16GB

Твърд диск Мин. lТВ SATA

Мрежови интерфейс Ethemet 101100/1000 Mbps NIC, Wireless 802.11ac,
Bluetooth 4.0

Оптично устройство DVD-RW

Мултимедия Вградена HD уеб-камера, Високо качествени
говорители, Headset/mic соmЬо jack
Мин. 4 х USB, от които 1 брой USB 3.0 и 1 брой

Вградени портове/слотове USB Туре-С, Мин. lх HDMI или lх Display port,
Мин. lxVGA, Network connector (RJ-45)

Клавиатура Вградена, фабрично гравирана с English (US) и
кирилица по БДС

Четец за пръстов отпечатък Да
Батерия Мин. 3-клетъчна Li-Ion, 48Whr

Зарядно устройство С логото на производителя на преносимия
компютър

Тегло Не повече от 2,1 кг с батерията

Операционна система Windows 1О Professional - English 64-blt ОЕМ -
предварително инсталирана

Мишка Жична, USB, от производителя на компютъра

Чанта Съвместима с преносимия компютър, с логото на
производителя

Декларации за съответствие ЕРЕАТ Silver; Energy Star

Гаранционни условия мин. 60 месеца, доказано с продуктов номер от
производителя

7. Преносим компютър 15,6" за офис работа тип 6:
Технически характеристики Минимални изисквания

Размер на екрана 15,6" - 1920хl080, LED backlit, anti-glare
Мин. 2 ядра, мин. 4 нишки, тактова честота мин.
2.5 GHz, мин. 3МВ СасЬе, мин. 2 канала с паметта,

Процесор литография - максимално 14 nm, максимално 15W
TDP, с резултат не по-малко от 4690 точки според
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.рпр

Видеокарта Дискретна, с 2GB споделена памет

Оперативна памет Мин. 4GB DDR4 с работна честота 2133 MHz, да
поддържа мин. разширение на паметта до 16GB

Твърд диск Мин. 500GB SATA, 7200 rpm

Мрежови интерфейс Ethemet 10110011000Mbps NIC, Wireless 802.11ас,
Bluetooth 4.0

Оптично устройство DVD-RW

Мултимедия Вградена HD уеб-камера, Висококачествени
говорители, Headset/mic соmЬо jack
Мин. 4 х USB, от които 1 брой USB 3.0 и 1 брой

Вградени портове/слотове USB Туре-С, Мин. lх HDMI или lх Display port,
Мин. lxVGA, Network connector (RJ-45)

Клавиатура Вградена, фабрично гравирана с English (US) и
кирилица по БДС

Четец за пръстов отпечатък Да
Батерия Мин. 3-клетъчна Li-Ion, 48Whr
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Зарядно устройство
С логото на производителя на преносимия
компютър

Тегло Не повече от 2,1 кг с батерията

Операционна система
Windows 1О Professional - English 64-bit ОЕМ -
предварително инсталирана

Мишка Жична, USB, от производителя на компютъра

Чанта
Съвместима с преносимия компютър, с логото на
производителя

Декларации за съответствие ЕРЕАТ Silver; Energy Star

Гаранционни условия
мин. 60 месеца, доказано с продуктов номер от
производителя

IV. Технически изисквания към група 4) Компютърни системи и работни станции, в Т.ч.:
1 П SFF б 1ерсонални компютри размер на кутията - изнес клас тип

Технически характеристики Минимални изисквания
Мин. 2 ядра, мин. 4 нишки, базова честота мин. 3.9

Процесор
GHz, мин. 3МВ Cache, мин. 2 канала с паметта,
поддръжка на 64GB, литография - максимално 14
nm, максимално 51W TDP

Чипс ет Intel Q270 Chipset или еквивалент
Твърд диск Технология SATA III, мин. 500GB, 7200трm
Оптично устройство - вътрешно да

мин. 4GB DDR4 с работна честота 2400 MHz, 3
Вид на РАМ паметта свободни слота за разширение на паметта, да

поддържа разширение на паметта до МИН.64GВ
Свободни DIМM слотове за памет мин. 3 DIMMs

мин. 10 USB, от които на предния панел мин. 2 х

Входно/изходни портове
USB 3.0 и на задния / страничен панел мин. 2 х
USB3.0 и мин. 4 х USB 2.0, 1 х RJ-45; 2 х Display
Port 1.2;

Слотове за разширение
Мин. 2 брой PCle х 16, мин. 1 брой М.2. PCle х 1
слот, мин. 1 брой М.2. PCle х4 слот

Видео контролер
Вграден; задължително поддържана резолюция
1920 х 1080

Аудио Интегриран аудио контролер на системната платка
Мрежова карта Вградена мрежова карта 10/100/1000 MB/s.

Кутия
Малък форматен фактор с хоризонтално и
вертикално разполагане, обем до 8 литра.

Захранване
Захранващ блок с мощност макс. 200W,
осигуряващ 82% ефективност
Сертификат за електромагнитна съвместимост -

Съответствия със стандарти СЕ mark, ENERGY STAR 6.0, ЕРЕАТ Registered,
RoHS

Мишка
PS2 или USB, оптична, произведена от
производителя на компютъра

Клавиатура
БДС, PS2 или USB, произведена от производителя
на компютъра

OSOEM Windows 1О Professional - English 64-bit ОЕМ

Окомплектовка
Конфигурацията да бъде снабдена с всички
необходими захранващи и интерфейсни кабели по
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Гаранционен срок мин. 60 месеца от производителя, доказано с
паJ2_тиденHOM~ от П__Q_оизводителя

БДС за монитора и КОМПЮТЪ__Q_а

2 Персонални компютри размер на кутията tower - бизнес клас тип 2:
Технически характеристики Минимални изисквания

Мин. 4 ядра, мин. 4 нишки, базова честота мин. 3.4

Процесор GHz, мин. 6МВ Cache, мин. 2 канала с паметта,
поддръжка на 64GB, литография - максимално 14
пm, максимално 65W TDP

Чипсет Intel Q270 Chipset или еквивалент
Твърд диск Технология SAТА III, мин. 500GB, 7200rpm
Оптично устройство - вътрешно да

мин. 4GB DDR4 с работна честота 2400 MHz, 3
Вид на РАМ паметта свободни слота за разширение на паметта, да

поддържа разширение на паметта до МИН.64GВ
Свободни DIMM слотове за памет мин. 3 DIMMs

мин. 1О USB, от които на предния панел мин. 2 х

Входно/изходни портове USB 3.0 и на задния / страничен панел мин. 2 х
USB3.0 и мин. 4 х USB 2.0, 1 х RJ-45; 2 х Display
Port 1.2;
Мин. 2 брой PCle х16, мин. 2 броя PCle хl, мин. 1

Слотове за разширение брой М.2. PCle хl слот, мин. 1 брой М.2. PCle х4
слот

Видео контролер Вграден; задължително поддържана резолюция
1920 х 1080;

Аудио ИнтеI]~I!Qан~дио контрол~ на системната платка
Мрежова карта Вградена мрежова карта 10/10011000 MB/s.
Кутия Tower, обем до 16 литра.

Захранване Захранващ блок с мощност макс. 200W,
осигуряващ 82 % ефективност
Сертификат за електромагнитна съвместимост -

Съответствия със стандарти СЕ mark, ENERGY STAR 6.0, ЕРЕАТ Registered,
RoHS

Мишка PS2 или USB, оптична, произведена от
производителя на компютъра

Клавиатура БДС, PS2 или USB, произведена от производителя
на компютъра

OSOEM Windows 1О Professional - English 64-hit ОЕМ
Конфигурацията да бъде снабдена с всички

Окомплектовка необходими захранващи и интерфейсни кабели по
БДС за монитора и компютъра

Гаранционен срок мин. 60 месеца от производителя, доказано с
партиден номер от производителя

3 Р б б ГИС 1а отна станция с външна видео карта за ра ота с тип
Технически характеристики Минимални изисквания

Мин. 4 ядра, мин. 8 нишки, базова честота мин. 3.5

Процесор GHz, мин. 8МВ Cache, мин. 2 канала с паметта,
поддръжка на 64GB, литография - максимално 14
пm, максимално 80W TDP

Пловдив, бул. "Шести септември" 250, тел. +359 32 605 660, факс +359 32 626 403,
web: http://www.vik.bg. e-mail: vik@vik.bg

http://www.vik.bg.
mailto:vik@vik.bg


Чипсет Intel С236 Chipset или еквивалент
Твърд диск Технология SAТА III, мин. 1ТВ, 7200rpm
Оптично устройство - вътрешно да

мин. 16GB DDR4 с работна честота 2133 MHz, 2
Вид на РАМ паметта свободни слота за разширение на паметта, да

поддържа разширение на паметта до мин.64GВ
Свободни DIMM слотове за памет мин. 2 DIMMs

мин. 1О USB, от които на предния панел мин. 2 х
Входно/изходни портове USB 3.0 и на задния / страничен панел мин. 4 х

USB3.0, 1 х RJ-45; 2 х Display Port 1.2; 1 х DVI-D

Слотове за разширение
Мин. 1 брой PCIe х16, мин. 2 броя PCIe х4, мин. 1
брой PCIe хl слот, мин. 1 брой М.2. слот

Видео контролер
Мин. 4GB памет, с мин. 1 х DVI-I и 2 х Display
Port

Аудио Интегриран аудио контролер на системната платка
Мрежова карта Вградена мрежова карта 10/100/1 ООО MB/s.
Кутия Tower

Захранване
Захранващ блок с мощност макс. 400W,
осигуряващ 92% ефективност
Сертификат за електромагнитна съвместимост-

Съответствия със стандарти СЕ mark, ENERGY STAR 6.0, ЕРЕАТ Registered,
RoHS

Мишка
PS2 или USB, оптична, произведена от
производителя на компютъра

Клавиатура
БДС, PS2 или USB, произведена от производителя
на компютъра

OSOEM Windows 10 Professional - English 64-bit ОЕМ
Конфигурацията да бъде снабдена с всички

Окомплектовка необходими захранващи и интерфейсни кабели по
БДС за монитора и компютъра

Гаранционен срок
мин. 60 месеца от производителя, доказано с
партиден номер от производителя

У. Технически изисквания към група 5) Масив независими дискове, в Т.ч.:
1. Надграждане и оптимизиране на съществуващ дисков масив за съхранение на информация
Описание на конфигурацията на съществуващ дисков масив модел HP 3PAR StoreServ 7200:

../ Дисковият масив HP 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage Base е с два броя Controller nodes със
свързаност 4 х 8 GЫsес FC порта, 4 х 8 GЫs shortwave FC SFP, 1 брой дискова кутия за SFF
(Small Form Factor) 2,5" дискове с инсталирани в нея 24 бр. дискове х 900GB 6G SAS 10К 2,5"
HDD;

../ Инсталиран софтуер на дисковия масив HP 3РAR StoreServ 7200 - HP 3РAR 7200 OS Suite, HP
3РAR 7200 Reporting Suite;

../ Н HP 3У 6h CTRP С SVCиво на поддръжка на дисковия масив е r гоаспуе are
Технически характеристики Минимални изисквания

Изисквания за увеличаване на обема на
12 бр. х 900GB 6G SAS 10К 2,5" диска като да

дисковия масив HP 3РAR StoreServ 7200
бъде включена и 1 бр. дискова кутия - HP М671 О
2,5" 2U SAS Drive Enclosure
Да бъдат доставени и активирани всички

Софтуерни лицензи необходими софтуерни лицензи за допълнително
инсталирания обем от дисково пространство на
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дисковия масив за съхранение на данни
Изпълнителят да достави оборудването за

Ниво на поддръжка надграждане на дисковия масив със същото ниво
на поддръжка

VI. Технически изисквания към група 6}Компютърни аксесоари, в Т.Ч.:
1. USB лазерна мишка с кабел:

Технически характеристики Минимални изисквания
Технология Лазер 1ООО dpi
Тегло Макс. 102 гр.
Размери (Ш х Д х В) Мин. 11,5 х 6,29 х 3,73 см.
Интерфейс USB
Бутони 3 (три) броя
Гаранция мин. 12 месеца от производителя на устройствата

2 Безжични мишки тип 1:
Технически характеристики Минимални изисквания

Технология Лазер 1200 dpi
Тегло Макс. 81 гр.
Размери (Ш х Д х В) Мин. 94,85 х 57 х 39,11 мм
Интерфейс 2,4 GHz безжична технология
Бутони 3 (три) броя
Гаранция мин. 12 месеца от производителя на устройствата

3. Безжични мишки тип 2:
Технически характеристики Минимални изисквания

Технология Лазер 1ООО dpi
Тегло Макс. 0,06 кг (без батерии)
Размери (Ш х Д х В) Мин. 110 х 65 х 35 мм
Интерфейс 2,4 GHz безжична технология
Бутони 3 (три) броя
Гаранция мин. 12 месеца от производителя на устройствата

4. USB стандартна клавиатура:
Технически характеристики Минимални изисквания

Предназначен за Компютър
Тип на свързване USB
Цвят Carbonite, silver
Съвместими OS Microsoft Windows ХР, 7, 8.1, 10
Размери Мин. 45 х 16 х 2,5 см.
БДС кирилизация на клавиатурата Да
Гаранция мин. 12 месеца от производителя на устройствата

VП. Технически изисквания към група 7) Комуникационни (мрежови) устройства, в Т.ч.:
1 у 24 Т 1правляем комутатор п<Шта- ип

Технически характеристики Минимални изисквания
Комутаторът да разполага с 24 порта 10/100Base-T
мин. 8 порта от който да бъдат РоЕ

Интерфейси Комутаторът да разполага с мин. 2 порта
1OOOBase-Х SFP или 1OOOBASE-Т ;
Всички портове да имат индикатщш, определящи
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техния статус: свързан, забранен, активност,
скорост и пълен дуплекс;
Комутаторът да има капацитет на комутиращата
матрица не по-малък от 16 Gbps;
Комутаторът да поддържа максимален размер на
пакета (MTU) до 9000 байта;
Комутаторът да поддържа до 255 802.1Q
виртуални локални мрежи (VLANs) и до 4000
идентификатора за виртуални мрежи (VLAN IDs);
Комутаторът да може да обработва големи пакети
(Jumbo frames)
Комутаторът да поддържа команден интерфейс
(CLI) и Telnet
Комутаторът да има сертификати за безопасност и
електромагнитни емисии;

Функционални възможности Комутаторът да поддържа Quality of Service
функционалност;
Комутаторът да поддържа 802.1 р class of service
(CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP)
класификация на полета с цел повторна
класификация и маркиране, базирани на IP или
МАС адреси или TCPIUDP порт номера;
Комутаторът да поддържа приоритизация на
опашки с цел обработка на пакети с висок
приоритет преди обработка на останалия трафик;
Комутаторът да поддържа до 64 агрегирани или
индивидуални политики за всеки Ethemet порт;
Комутаторът да поддържа 4 изходящи опашки на
порт;
Комутаторът да поддържа Spanning Tree Protocol
(802.1d) и Rapid STP (802.1w)
Комутаторът да поддържа !ЕЕЕ 802.3ad Link

Поддържани протоколи Aggregation Control Protocol (LACP), за да
позволява агрегиране на паралелни пътища между
комутатори, маршрутизатори и индивидуални
сървъри;
Комутаторът да поддържа стандарта 802.1Х
Комутаторът да може да контролира трафика от
даден порт на база МАС адрес на източника, както

Мрежова сигурност
и да ограничава броя МАС адреси за даден порт;
Комутаторът да поддържа TACACS+
автентикация за централизирано управление на
устройството и ограничаване на потребителите без
права за промяна на конфигурациите;
!ЕЕЕ 802.1 d - Spanning Тгее;
!ЕЕЕ 802.1 Р - CoS Prioritization (Layer 2 Traffic
Priority);

Съвместимост със стандарти !ЕЕЕ 802.1q - VLAN Tagging;
!ЕЕЕ 802.1s - Multiple Spanning Trees;
!ЕЕЕ 802.1w - Rapid Spanning Tree;
!ЕЕЕ 802.1х - Port Based Access Control;
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!ЕЕЕ 802.1АВ (LLDP);
!ЕЕЕ 802.3 - 1OBASE-Т specification;
!ЕЕЕ 802.3и - 1OOBASE-Т specification;
!ЕЕЕ 802.3х - Full Duplex оп 10BASE-T, 100BASE-
ТХ, and 1OOOBASE-Tports;
IEEE 802.зz - lОООБАSЕ-Х specification;
!ЕЕЕ 802.3аЬ - 1OOOBASE-Т specification;
!ЕЕЕ 802.3ad - Link Aggregation;

Електрическо захранване АС Power supply_-220У, 50 Hz;
Захранващ кабел - Ецгоре

Монтаж в комуникационен шкаф Комутаторите да се доставят с всички необходими
елементи за монтаж в 19" шк~ (rack);
Гаранционна поддръжка със срок от 60 месеца от

Гаранция датата на доставка на оборудването, срок за
отстраняване на неизправност - следващ работен
ден (NBD).

2 Маршрутизатор с възможност за VPN и два интернет доставчика:
Технически характеристики Минимални изисквания

Модулна архитектура с поне 2 слота - да
Модел позволява LAN и WAN свързаност посредством

разнообразни мрежови интерфейси;
Наличие на:
2х 10110011000Mbps LAN RJ-45 (медни) порта
Да разполага с мин. 2 бр. разширителни слота за

Физически интерфейси добавяне на допълнителни интерфейси
1х конзолнен порт
1 AUX порт
1 USB порт

Памет Мин. 512 МВ DRAM
Мин. 256 МВ Флаш памет
РРР
РРРоЕ
MLPPP
MLFR (FR.15 and FR.16)

Поддържани стандарти GRE
Firewall
IPSec
IPv6
OSPF
BGP
Включена VPN функционалност:
Вградено хардуерно-базирано VPN криптиране.
Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN

Допълнителни функционалности (DMVPN), Group Encrypted Transport VPN (GET
VPN)включени в конфигурацията
Минимална пропускателна способност на VPN
връзките от 170 Mbps
Минимална пропускателна способност на
защитната стена от 569 Mbps

Поддържани протоколи за управление SNMP,RМON
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Управление на трафика
Да поддържа quality of вегмсе -

QoS,CBWFQ,WRED

Производителност
Производителност (RFC 2544): мин. 330 kpps при
64-byte пакети
Производителност (NAT + QoS + ACL
Performance Ьу Platform): мин. 25 Mbps

Захранване
АС Power supply- 220У, 50 Hz;
Захранващ кабел - Ецгоре
МаРlllрутизаторите да се доставят с всички

Монтаж в комуникационен шкаф
необходими елементи за монтаж в 19" шкаф
(rack);
Маскимална височина на маРlllрутизатора 2RU
Гаранционна поддръжка със срок от 60 месеца от

Гаранция
датата на доставка на оборудването, срок за
отстраняване на неизправност - следващ работен
ден (NBD).

3 У 8 РОЕправляем комутатор порта
Технически характеристики Минимални изисквания

Комутаторът да разполага с 8 порта 10/100Base-T
РоЕ
Комутаторът да разполага с мин. 2 порта

Интерфейси 10/100/1 OOOBASE-Т;
Всички портове да имат индикатори, определящи
техния статус: свързан, забранен, активност,
скорост и пълен дуплекс;
Комутаторът да има капацитет на комутиращата
матрица не по-малък от 1ОGbps;
Комутаторът да поддържа максимален размер на
пакета (MTU) до 9000 байта;
Комутаторът да поддържа до 255 802.1Q
виртуални локални мрежи (VLAN s) и до 4000
идентификатора за виртуални мрежи (VLAN IDs);
Комутаторът да може да обработва големи пакети
(Jumbo frames)

Функционални възможности
Комутаторът да поддържа команден интерфейс
(CLI) и Telnet
Комутаторът да има сертификати за безопасност и
електромагнитни емисии;
Комутаторът да поддържа Quality of Service
функционалност;
Комутаторът да поддържа 802.1 р class of service
(CoS)
Комутаторът да поддържа приоритизация на
опашки с цел обработка на пакети с висок
приоритет преди обработка на останалия трафик;
Комутаторът да поддържа Spanning Тгее Protocol
(802.1d) и Rapid STP (802.1 w)

Поддържани протоколи Комутаторът да поддържа IEEE 802.3ad Link
Aggregation Control Protocol (LACP), за да
позволява агрегиране на паралелни пътища между
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комутатори, маршрутизатори и индивидуални
сървъри;
Комутаторът да поддържа стандарта 802.1Х
Комутаторът да може да контролира трафика от
даден порт на база МАС адрес на източника, както

Мрежова сигурност и да ограничава броя МАС адреси за даден порт;
Комутаторът да поддържа TACACS+
автентикация за централизирано управление на
устройството и ограничаване на потребителите без
права за промяна на конфигурациите;
IEEE 802.1d - Spanning Тгее;
IEEE 802.1 р - CoS Prioritization (Layer 2 Traffic
Priority);
IEEE 802.1q - VLAN Tagging;
IEEE 802.1s - Multiple Spanning Trees;
IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree;
IEEE 802.1х - Port Based Access Control;

Съвместимост със стандарти IEEE 802.1АВ (LLDP);
IEEE 802.3 - 1OBASE-Т specification;
IEEE 802.3u - 1OOBASE-Т specification;
IEEE 802.3х - Full Duplex оп 10BASE-T, 100BASE-
ТХ, and 1OOOBASE-Т ports;
IEEE 802.3z - 1000BASE-X specification;
IEEE 802.3аЬ - 1OOOBASE-Т specification;
IEEE 802.3ad - Link Aggregation;

Електрическо захранване АС Power supp~ 220У, 50 Hz;
Захранващ кабел - Europe
Гаранционна поддръжка със срок от 60 месеца от

Гаранция датата на доставка на оборудването, срок за
отстраняване на неизправност - следващ работен
ден (NBD).

4 У 48 т 1правляем комутатор порта - ип
Технически характеристики Минимални изисквания

Комутаторът да разполага с 48 порта 10/1OOBase-Т
Комутаторът да разполага с мин. 2 порта

Интерфейси 1OOOBase-Х SFP или 1OOOBASE-Т ;
Всички портове да имат индикатори, определящи
техния статус: свързан, забранен, активност,
скорост и пълен ДJ"!!.лекс;
Комутаторът да има капацитет на комутиращата
матрица не по-малък от 16 Gbps;
Комутаторът да поддържа максимален размер на
пакета (MTU) до 9000 байта;
Комутаторът да поддържа до 255 802.1Q

Функционални възможности виртуални локални мрежи (VLANs) и до 4000
идентификатора за виртуални мрежи (VLAN IDs);
Комутаторът да може да обработва големи пакети
(Jumbo frames)
Комутаторът да поддържа команден интерфейс
(CLI) и Telnet
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Комутаторът да има сертификати за безопасност и
електромагнитни емисии;
Комутаторът да поддържа Quality of Service
функционалност;
Комутаторът да поддържа 802.1 р class of service
(CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP)
класификация на полета с цел повторна
класификация и маркиране, базирани на IP или
МАС адреси или TCP/UDP порт номера;
Комутаторът да поддържа приоритизация на
опашки с цел обработка на пакети с висок
приоритет преди обработка на останалия трафик;
Комутаторът да поддържа до 64 агрегирани или
индивидуални политики за всеки Ethemet порт;
Комутаторът да поддържа 4 изходящи опашки на
порт;
Комутаторът да поддържа Spanning Тгее Protocol
(802.1d) и Rapid STP (802.1 w)
Комутаторът да поддържа !ЕЕЕ 802.3ad Link

Поддържани протоколи Aggregation Control Protocol (LACP), за да
позволява агрегиране на паралелни пътища между
комутатори, маршрутизатори и индивидуални
сървъри;
Комутаторът да поддържа стандарта 802.1Х
Комутаторът да може да контролира трафика от
даден порт на база МАС адрес на източника, както

Мрежова сигурност
и да ограничава броя МАС адреси за даден порт;
Комутаторът да поддържа TACACS+
автентикация за централизирано управление на
устройството и ограничаване на потребителите без
права за промяна на конфигурациите;
!ЕЕЕ 802.1d - Spanning Tree;
!ЕЕЕ 802.1 р - CoS Prioritization (Layer 2 Traffic
Рпопту);
!ЕЕЕ 802.1q - VLAN Tagging;
!ЕЕЕ 802.1 s - Multiple Spanning Trees;
!ЕЕЕ 802.1w - Rapid Spanning Tree;
!ЕЕЕ 802.1х - Port Based Access Control;

Съвместимост със стандарти !ЕЕЕ 802.1AB (LLDP);
!ЕЕЕ 802.3 - 10BASE-T specification;
!ЕЕЕ 802.3и - 100BASE-T specification;
!ЕЕЕ 802.3х - Full Duplex оп 10BASE-T, 100BASE-
ТХ, and 1OOOBASE-Т ports;
!ЕЕЕ 802.3z - 1000BASE-X specification;
!ЕЕЕ 802.3аЬ - 1OOOBASE-Т specification;
!ЕЕЕ 802.3ad - Link Aggregation;

Електрическо захранване
АС Power supply- 220У, 50 Hz;
Захранващ кабел - Ецгоре

Монтаж в комуникационен шкаф Комутаторите да се доставят с всички необходими
елементи за монтаж в 19" шкаф (rack);

Гаранция Гаранционна поддръжка със срок от 60 месеца от

Пловдив, бул. "Шести септември" 250, тел. +359 32 605 660, факс +359 32 626403,
web: http://www.vik.bg.e-ma;l:vik@vik.bg

mailto:http://www.vik.bg.e-ma;l:vik@vik.bg


датата на доставка на оборудването, срок за
отстраняване на неизправност - следваIЦ работен
ден (NBD).

5 У 24 Т 2правляем комутатор порта ип
Технически характеристики Минимални изисквания

Комутаторът да разполага с 24 порта
Интерфейси 10/100/1OOOBase-Т с поддръжка на РоЕ

Комутаторът да разполага с мин. 2 SPF+ слота
Комутаторът да има капацитет на комутиращата
матрица не по-малък от 80 Gbps;
Комутаторът да поддържа максимален размер на
пакета (MTU) до 9000 байта;
Комутаторът да има производителност не по-
малка от 95 Mpps
Комутаторът да поддържа минимум 16 ОООМАС
адреса.
Комутаторът да има заделена мощност за РоЕ -
минимум 370W.
Комутаторът да поддържа до 1023 802.lQ
виртуални локални мрежи (VLANs) и до 4000
идентификатора за виртуални мрежи (VLAN IDs);
Комутаторът да може да обработва големи пакети
(Jumbo frames)
Комутаторът да поддържа команден интерфейс

Функционални възможности (CLI) и Telnet
Комутаторът да има сертификати за безопасност и
електромагнитни емисии;
Комутаторът да поддържа Quality of Service
функционалност;
Комутаторът да поддържа 802.1р class of service
(CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP)
класификация на полета с цел повторна
класификация и маркиране, базирани на IP или
МАС адреси или TCPIUDP порт номера;
Комутаторът да поддържа приоритизация на
опашки с цел обработка на пакети с висок
приоритет преди обработка на останалия трафик;
Комутаторът да поддържа до 64 агрегирани или
индивидуални политики за всеки Ethemet порт;
Комутаторът да поддържа 8 изходящи опашки на
порт;
Комутаторът да поддържа Spanning Тгее Protocol
(802.1d) и Rapid STP (802.1w)
Комутаторът да поддържа IEEE 802.3ad Link
Aggregation Control Protocol (LACP), за да

Поддържани протоколи позволява агрегиране на паралелни пътища между
комутатори, маршрутизатори и индивидуални
сървъри;
Комутаторът да поддържа Intemet Group
Management Protocol v 1/2/3 (IGMP) Snooping за
IPv4 и IPv6 MLD Уl/2
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Комутаторът да поддържа ограничаване на
Unicast, Broadcast и Multicast трафика за всеки
порт;
Комутаторът да поддържа стандарта 802.1Х
Комутаторът да може да контролира трафика от
даден порт на база МАС адрес на източника, както
и да ограничава броя МАС адреси за даден порт;
Комутаторът да поддържа TACACS+
автентикация за централизирано управление на

Мрежова сигурност
устройството и ограничаване на потребителите без
права за промяна на конфигурациите;
Комутаторът да поддържа листи за филтриране на
трафика на база sourcel destination IP адреси,
source/destination МАС адреси и Layer 4 TCP/UDP
номера на портове;
Комутаторът да поддържа порт базирани листи за
филтриране на трафика на Layer 2 ниво
!ЕЕЕ 802.1d - Spanning Тгее;
!ЕЕЕ 802.1 р - CoS Prioritization (Layer 2 Traffic
Priority);
!ЕЕЕ 802.1q - VLAN Tagging;
!ЕЕЕ 802.1s - Multiple Spanning Trees;
!ЕЕЕ 802.1w - Rapid Spanning Тгее;
!ЕЕЕ 802.1х - Port Based Access Control;
!ЕЕЕ 802.1АВ (LLDP);

Съвместимост със стандарти !ЕЕЕ 802.3 - 1OBASE-Т specification;
!ЕЕЕ 802.3и - 1OOBASE-Т specification;
!ЕЕЕ 802.3х - Full Duplex оп 10BASE-T, 100BASE-
ТХ, and 1OOOBASE-Т ports;
!ЕЕЕ 802.3z - 1000BASE-X specification;
!ЕЕЕ 802.3аЬ - 1OOOBASE-Т specification;
!ЕЕЕ 802.3ad - Link Aggregation;
!ЕЕЕ 802.3af - Power over Ethemet (РоЕ), !ЕЕЕ
802.3at - РоЕ+
Комутаторът да предлага възможност за сигурно
управление чрез SSHv2 Secure Shell (SSH) Protocol
и Simple Network Management Protocol Version 3
(SNMPv3), с цел осигуряване на сигурност чрез

Управление криптиране на трафика по време на Telnet и SNMP
сесиите
Комутаторът да поддържа DNS, TFTP, NTP,
RMON, Telnet, TFTP, SNMP, НТТР, HTTPS, IGMP
Комутаторът да поддържа Layer 2 trace route

Електрическо захранване
АС Power supply- 220У, 50 Hz;
Захранващ кабел - Еиroре

Монтаж в комуникационен шкаф
Комутаторите да се доставят с всички необходими
елементи за монтаж в 19" шкаф (rack);
Гаранционна поддръжка със срок от 60 месеца от

Гаранция
датата на доставка на оборудването, срок за
отстраняване на неизправност - следващ работен
ден (NBD).
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6 У 48 Т 2правляем комутатор порта - ип
Технически характеристики Минимални изисквания

Комутаторът да разполага с 48 порта
Интерфейси 10/100/1OOOBase-Т

Комутаторът да разполага с мин. 4 SPF слота
Комутаторът да има капацитет на комутиращата
матрица не по-малък от 1ОО Gbps;
Комутаторът да поддържа максимален размер на
пакета (MTU) до 9000 байта;
Комутаторът да има производителност не по-
малка от 107 Mpps
Комутаторът да поддържа минимум 16 ОООМАС
адреса.
Комутаторът да поддържа до 1023 802.1Q
виртуални локални мрежи (VLANs) и до 4000
идентификатора за виртуални мрежи (VLAN IDs);
Комутаторът да може да обработва големи пакети
(Jumbo frames)
Комутаторът да поддържа команден интерфейс
(CLI) и Тelnet

Функционални възможности Комутаторът да има сертификати за безопасност и
електромагнитни емисии;
Комутаторът да поддържа Quality of Service
функционалност;
Комутаторът да поддържа 802.1 р class of service
(CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP)
класификация на полета с цел повторна
класификация и маркиране, базирани на IP или
МАС адреси или TCPIUDP порт номера;
Комутаторът да поддържа приоритизация на
опашки с цел обработка на пакети с висок
приоритет преди обработка на останалия трафик;
Комутаторът да поддържа до 64 агрегирани или
индивидуални политики за всеки Ethemet порт;
Комутаторът да поддържа 8 изходящи опашки на
порт;
Комутаторът да поддържа Spanning Tree Protocol
(802.1d) и Rapid STP (802.1w)
Комутаторът да поддържа IEEE 802.3ad Link
Aggregation Control Protocol (LACP), за да
позволява агрегиране на паралелни пътища между
комутатори, маршрутизатори и индивидуални

Поддържани протоколи сървъри;
Комутаторът да поддържа Intemet Group
Management Protocol v 1/2/3 (IGMP) Snooping за
IPv4 и IPv6 MLD Уl/2
Комутаторът да поддържа ограничаване на
Unicast, Broadcast и Multicast трафика за всеки
порт;

Мрежова сигурност Комутаторът да поддържа стандарта 802.1Х
Комутаторът да може да контролира трафика от
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даден порт на база МАС адрес на източника, както
и да ограничава броя МАС адреси за даден порт;
Комутаторът да поддържа TACACS+
автентикация за централизирано управление на
устройството и ограничаване на потребителите без
права за промяна на конфигурациите;
Комутаторът да поддържа листи за филтриране на
трафика на база sourcel destination IP адреси,
source/destination МАС адреси и Layer 4 TCP/UDP
номера на портове;
Комутаторът да поддържа порт базирани листи за
филтриране на трафика на Layer 2 ниво
!ЕЕЕ 802.1d - Spanning Тгее;
!ЕЕЕ 802.1 р - CoS Prioritization (Layer 2 Traffic
Priority);
!ЕЕЕ 802.1q - VLAN Tagging;
!ЕЕЕ 802.1s - Multiple Spanning Trees;
!ЕЕЕ 802.1w - Rapid Spanning Тгее;
!ЕЕЕ 802.1х - Port Based Access Control;

Съвместимост със стандарти !ЕЕЕ 802.1АВ (LLDP);
!ЕЕЕ 802.3 - 1OBASE-Т specification;
!ЕЕЕ 802.3и - 100BASE-T specification;
!ЕЕЕ 802.3х - Full Duplex оп 10BASE-T, 100BASE-
ТХ, and 1OOOBASE-Т ports;
!ЕЕЕ 802.3z - 1000BASE-X specification;
!ЕЕЕ 802.3аЬ - 1000BASE-T specification;
!ЕЕЕ 802.3ad - Link Aggregation;
Комутаторът да предлага възможност за сигурно
управление чрез SSHv2 Secure Shell (SSH) Protocol
и Simple Network Management Protocol Version 3
(SNMPv3), с цел осигуряване на сигурност чрез

Управление криптиране на трафика по време на Telnet и SNMP
сесиите
Комутаторът да поддържа DNS, TFTP, NTP,
RМON, Telnet, TFTP, SNMP, НТТР, HTTPS, IGMP
Комутаторът да поддържа Layer 2 trace route

Електрическо захранване
АС Power supply- 220У, 50 Hz;
Захранващ кабел - Europe

Монтаж в комуникационен шкаф
Комутаторите да се доставят с всички необходими
елементи за монтаж в 19" шкаф (rack);
Гаранционна поддръжка със срок от 60 месеца от

Гаранция
датата на доставка на оборудването, срок за
отстраняване на неизправност - следващ работен
ден (NBD).

VПI. Технически изисквания към група 8) Сканиращи устройства, в Т.ч.:
1. Сканиращи устройства А3 формат тип 1:

Технически характеристики Минимални изисквания

Тип на скенера Плосък скенер
Тип на сензора CIS
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Светлинен източник LED
Оптична разделителна способност Мин. 1200 dpi

Цветно: 48-bit вход, 24-bit изход
Режими на сканиране Степени на сивото: 16-blt вход, 8-blt изход

Черно-Бяло: l-blt изход
Мин. IS сек. (Цветно, ЗООdрi,АЗ)

Скорост на сканиране Мин. 9 сек. (степени на сивото/ Черно-бяло,
300dpi, А3)

Площ на сканиране Макс. 297 тт х 431.8 тт (12" х 17")
Препоръчително дневно натоварване

2500(листа)
Интерфейс USB 2.0
Драйвер TW AIN съвместим
Гаранция от производител мин. 24 месеца от производителя на устройството

2 С А3 Ф 2каниращи устроиства ормат тип
Технически характеристики Минимални изисквания

Тип на скенера Плосък скенер
Тип на сензора CCD
Оптична разделителна способност 1600 dpi

Цветно: 48-blt вход, 24-blt изход
Режими на сканиране Степени на сивото: 16-blt вход, 8-blt изход

Черно-Бяло: l-blt изход
Дълбочина на цвета 48-blt вход, 24-blt изход

Скорост на сканиране Мен. 8.5 сек. (цветно/степен на сивото/черно-бяло,
300dpi, А3)

Площ на сканиране Макс. 304.8 тт х 431.8 тт (12" х 17"), А3
Препоръчително дневно натоварване

2500(листа)

Бутони за бърз достъп 7 бутона (Scan, OCR, Сору, File, Email, Customl &
Custom2)

Драйвер TW AIN съвместим
Интерфейс USB 2.0
Гаранция от производител мин. 24 месеца от производителя на устройството

3 С А3 Ф 3каниращи устрои ства ормат тип
Технически характеристики Минимални изисквания

Тип на скенера Плосък скенер
Тип на сензора CCD
Разделителна способност 600 х 600 dpi
Светлинен източник LED
Площ на сканиране 304.8 тт х 431.8 тт (12" х 17")

Скорост на сканиране цветно: 200dpi <3 сек. (А3);
степени на сивото: 200dpi <3 сек. (АЗ)

Дълбочина на цвета 8 Ьп / 24 Ьп
Формат на оригинала А3
Интерфейс Hi-Speed USB (USB 2.0)
Драйвер TW AIN съвместим

Бутон за бърз достъп Един бутон (автоматично разпознаване на
документа и сканиране)
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Поддържани формати на файла TIF, ВМР, РСХ, PDF, DCX, JPG
Сканиращ софтуер

Включен софтуер
OCR (програма за разпознаване на символи),
включително кирилица
Adobe Acrobat Reader

Гаранция мин. 24 месеца от производителя на устройството

4 С А4ф 4каниращи устроиства ормат тип
Технически характеристики Минимални изисквания

Тип на скенера Плосък скенер
Тип на сензора CIS
Светлинен източник LED
Оптична разделителна способност 1200 dpi
Хардуерна разделителна способност 1200 х 1200 dpi

Цветно: 48-bit вход, 24-blt изход
Режими на сканиране Степени на сивото: 16-blt вход, 8-blt изход

Черно-Бяло: 1-blt изход
Скорост на сканиране Мин. 12 сек. (Степени на сивото, 300dpi, А4)

Площ на сканиране
Макс. 216 тт х 297 тт (8.5" х 11.69", А4)
Мин. 12.7 тт х 12.7 тт (0.5" х 0.5)

Бутони за бърз достъп 5 бутона (сору, OCR, e-mail, custom, PDF)

Интерфейс USB
Гаранция от производител мин. 24 месеца от производителя на устройството

5. Сканиращи устройства А4 формат тип 5:
Технически характеристики Минимални изисквания

Тип на скенера Плосък скенер с листоподаващо устройство (ADF)

Тип на сензора CIS х 2
Оптична разделителна способност 600 dpi
Хардуерна разделителна способност 600х 1200 dpi
Разделителна способност на 600х600 dpi
листоподаващото устройство (ADF)

Цветно: 48-blt вход, 24-blt изход
Дълбочина на цвета Степени на сивото: 16-blt вход, 8-blt изход

Черно-Бяло: 1-blt изход
Капацитет на листоподаващото Мин. 50 листа (A4/Letter, 70g/m2), макс. дебелина
устройство (ADF) под 5 тт (0.2")

Мин. 9 страници в минута (цветно, 200 dpi, А4)

Скорост на сканиране на листоподаващо
Мин. 15 страници в минута (степени на сивото,

устройство (ADF)
200 dpi, А4)
Мин. 15 страници в минута (черно-бяло, 200 dpi,
А4)
Плосък скенер:
Макс. 216 х 297 тт (8.5" х 11.69")

Площ на сканиране
Мин. 12.7 х 12.7 тт (0.5" х 0.5")
ADF:
Макс. 216 х 356 тт (8.5" х 14")
Мин. 12.7 х 12.7 тт (0.5" х 0.5")

Допустими размери на хартията
Плосък скенер:
Макс. 216 х 297 тт (8.5" х 11.69")
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Мин. 12.7 х 12.7 тт (0.5" х 0.5")
ADF:
Макс. 220 х 356 тт (8.66" х 14")
Мин. 90 х 50.8 тт (З.55" х 2")

Допустимо тегло на хартията От 50 до 120 g/m2
Препоръчително дневно натоварване

1000(листа)
Живот на ролката (брой сканирания) Мин. 100 ООО
Живот на отделяща подложка - pad Мин. 25 ООО(брой сканирания)
Бутон за бърз достъп 5 бутона (РС 1, scan, OCR, custom, РС2)

Интерфейс 2 (два) USB порта, позволяващи на устройството
да бъде споделено между два компютъра

Драйвер TWAIN съвместим
Гаранция мин. 24 месеца от производителя на устройството

6 С А4ф 6каниращи устроиства ормат тип
Технически характеристики Минимални изисквания

Тип на скенера Документен (sheetfed)
Тип на сензора CCDx2
Светлинен източник LED
Оптична разделителна способност 600 dpi
Хардуерна разделителна способност 600х600 dpi

Цветно: 48-bit вход, 24-bit изход
Дълбочина на цвета Степени на сивото: 16-bit вход, 8-bit изход

Черно-Бяло: l-blt изход
Мин. 50 листа (A4/Letter, 70g/m2), макс. дебелина

Капацитет на листоподаващото 5 тт (0.2")
устройство (ADF) Мин. 20 листа (визитки)

Пластмасови карти с макс. дебелина 1.2 тт
Мин. 20 страници в минута (цветно, 200 dpi, А4)

Скорост на сканиране на листоподаващо Мин. 30 страници в минута (степени на сивото,
200 dpi, А4)устройство (ADF)
Мин. 30 страници в минута (черно-бяло, 200 dpi,
А4)

Площ на сканиране Макс. 216 х 5080 тт (8.5" х 200")
Мин. 13.2 х 13.2 тт (0.52" х 0.52")

Допустими размери на хартията Макс. 220 х 5080 тт (8.66" х 200")
Мин. 6З.5 х 50.8 тт (2.5" х 2")

Допустимо дебелина на хартията От 50 до 105 g/m2
Multi-feed detection технология ултразвук
Препоръчително дневно натоварване

4000(листа)
Живот на ролката (брой сканирания) Мин. 300 ООО
Живот на отделяща подложка - pad

Мин. 50 ООО(брой сканирания)

Бутони за бърз достъп 3 бутона (ир, down, scan)
9 напълно програмируеми бвона

Интерфейс USB
Гаранция мин. 24 месеца от производителя наустройството
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IX. Технически изисквания към група 9) Сървърна система и софтуерни продукти, в Т.ч.:
1. Сървърна конфигурация за монтаж в сървърен шкаф:

Технически характеристики Минимални изисквания
Мин. 8 ядра; мин. 20 МВ L3 cache, тактова честота

Процесор мин. 2.1 GHz, Hyper-threading технология; макс.
85WTDP

Брой инсталирани процесори 2
Инсталирана памет 4 х 16 GB, Single Rank, DDR4-2400
Слотове за памет 24 DIMM slots

Брой инсталирани дискове
2 х 300GB 6G SAS 10К rprn SFF (2.5-inch) HDD;
3 х 2ТВ 12G SAS 7.2К 2.5in 512е SC HDD

Дисков контролер
Buffer Size: 2 GB
RAID Level: О, 1, 10,5;

Мрежови възможности Ethemet 1Gb 4-port (RJ-45)

Слотове за разширение
3 броя - PCle(PCI), С възможност за добавяне на
още 3 броя PCle слотове

Интерфейси
1 х VGA; 5 х USB 3.0; 4 х 1Gb network; 1 х
rnicroSD

Порт за отдалечено управление да

Захранване
2 х 800W platinurn hot plug power supply
kit 50/60Hz, 220У

Оптично устройство SATADVD-RW
Microsoft Windows Server, Canonical UЬuntu, Red

Поддържани операционни системи
Нат Enterprise Linux (RНEL), SUSE Linux Enterprise
Server (SLES), Oracle Solaris, VMware, Citrix
XenServer

Тип на кутията 2U, за монтиране в 19 инчов сървърен шкаф (rack)

Гаранционна поддръжка
Мин. 36 месеца гаранция с включени части и труд
и обслужване на място.

Общи технически изисквания към сървърната конфигурация:
./ Сървърната система да бъде в изпълнение за монтаж в стандартен 19" комуникационен шкаф

(тип гаск-шоцшаоге) с включени всички необходими елементи за монтаж;
./ Не се допуска монтаж върху "тава" - изисква са устройството да бъде монтирано на подвижни

релси за по-лесен достъп до тях, както и за по-лесен монтаж и демонтаж;
./ Сървърната система да бъде с осигурена безплатна гаранционна поддръжка, включваща труд и

резервни части, на мястото на експлоатация (on-site);
./ Срокът на гаранция да бъде поне 36 месеца от производителя, считано от датата на подписване

на приемо-предавателен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация, с възможност за
продължаване на официалната поддръжка от производителя за поне още 24 месеца. Всички
транспортни разходи, направени във връзка с гаранционната поддръжка, са за сметка на
доставчика;

./ Сървърната система да бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен и/или
електронен носител), включваща както описание на хардуера, неговата функционалност и
управление, така и документация на софтуера, придружаващ съответното устройство.
Специфични технически изисквания към сървърните конфигурации:

./ Сървърните конфигурации да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния
софтуер (BIOS, firrnware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка
трябва да бъде свободно достъпна от интернет страницата на производителя;

./ Сървърите да се доставят с последните версии на системния им софтуер;
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~ 3ахранваIЦите блокове трябва да бъдат с такава ИЗХОДЯIЦаMOIЦHOCT(това се отнася както за
основното, така и за резервното захранване), че да могат да осигурят нормална работа на
съответния сървър. Резервното захранване трябва да работи така, че да осигури нормалната
работа на сървъра при пълно отпадане на основното захранване;

~ Сървърите да бъдат чисто нови (неупотребявани и новопроизведени) и да фигурират в
актуалната производствен а листа на съответния производител. Това следва да бъде доказано чрез
съответните документи;

~ Информацията, предоставена в офертата, да може да бъде проверена при необходимост на
официалната интернет страница на производителя, чийто адрес за бъде посочен в офертата на
участника;

~ устройствата трябва да отговарят на общите, специфичните технически изисквания и на
минималните изисквания към техническите параметри;

~ Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на европейските и международните
стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум;

~ Предлаганото оборудване да бъде окомплектовано с всички необходими интерфейсни кабели,
необходими за нормалната му работоспособност.

2. Софтуерни продукти тип 1:
Лиценз за ползване на програмен продукт Microsoft Windows Standard 2016 или еквивалент:

Тип на лиценза Поименен лиценз, Обемно лицеНЗЩ2_ане(OLP)

Преносимост С преносимост на лиценза. Възможност за преместване на
друг хардуер.

Dоwп_шаdе Да, до 2 (две) версии
Възможност за виртуализация Да
Среда 64-bit Win
Език Английски

Лицензът да покрива да 2 (два) броя физически процесора
Вид на потребителските на хардуерния сървър и 2 (два) броя виртуални машини (в
лицензи случай, че физическата инсталация се използва само за

виртуализация)

3. Софтуерни продукти тип 2:
Лиценз за ползване на програмен продукт Microsoft Windows Server CAL 2016 или еквивалент:

Тип на лиценза Поименен лиценз, Обемно лицензиране (OLP)

Преносимост С преносимост на лиценза. Възможност за преместване на
друг хардуер.

Dow~grade Да, до 2 (две) версии
Възможност за виртуализация Да
Среда 64-bit Win
Език Английски
Вид на потребителските

На устройство (per device)
~Aлицензи

\~

\n .
~Изготви~

ИНЖ. Ж. Пап . ов-Р-л ИК( учр Т)
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ПРОЕКТОДОГОВОР

Днес, 2017 год. в гр. Пловдив, между "Водоснабдяване и
канализация" ЕООД - Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.
"Шести септември" NQ 250, ЕИК: 115010670, ИН по ЗДДС NQ: БG 115010670,
представляван о от Спартак Лъвов Николов, в качеството му на Управител, наричано по-
долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и
.............................................................................. , със седалище и адрес на управление -
гр. (с) , ул NQ ,
ЕИК: , ИН по ЗДДС NQ БG ··.., представлявано от
............................................................................................. , в качеството му на ,
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно "Страните", а всеки от тях поотделно "Страна"), на
основание чл. 194 от ЗОП и във връзка с Протокол на Комисия, утвърден на
. от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена
поръчка с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически
средства по приложена примерна спецификация" се сключи този договор за възлагане
на обществената поръчка при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Бъзложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки на

следните групи технически средства - печатащи устройства, монитори, преносими
компютри, компютърни системи и работни станции, масив независим дискове,
компютърни аксесоари, комуникационни (мрежови) устройства, сканиращи устройства,
сървърна система и софтуерни продукти, по приложена примерна спецификация (под
общо наименование "стока/стоките") за нуждите на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани съгласно
Техническата спецификация, както и в Техническото и Ценово предложение на
Изпълнителя, неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на
настоящия Договор.

1.2 Доставките ще се извършват по заявка на Бъзложителя, с приложена към нея
спецификация. Бъзложителят е задължен да приеме и заплати само заявеното и
изпълненото при условията на настоящия Договор.

1.3. Изпълнителят се задължава да доставя стоката, предмет на договора, в срок
.............. работни дни, след получаване на писмена заявка с приложената към нея
спецификация. Стоката/те е/са с гаранционен срок съгласно Техническото предложение
на Изпълнителя, неразделна част от Договора.

1.4. Изпълнителят се задължава да доставя стоката франко складова база на
Бъзложителя, находяща се в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 250.

11.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
2.1. Общата прогнозна стойност на Договора е в размер на 70 000,00 (седемдесет

хиляди) лв., без ДДС и в случай на изчерпването И, същият преустановява действието си.
2.2. Доставените стоки се заплащат по единичната цена, с включен ДДС, в

зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово предложение на
Изпълнителя - Приложения към настоящия Договор. Цената, която Бъзложителят се
задължава да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на стоките, е крайната
доставна цена с ДДС и включва всички разходи за доставка на стоките до базата на
Бъзложителя, включително, но не само - стойността на стоките, транспортни разходи,

Пловдив, бул. "Шести септември" Х!! 250, тел.: 032/605 660; факс: 032/626403
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застраховки, данъци, мита, такси, и други. Посочените в настоящия Договор единични
цени остават непроменени за срока на действието му.

2.3. Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ,
удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол за доставка),
подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете,
количеството, каталожните номера на доставените стоки, тяхната единична и посочена
обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и
всички необходими законови реквизити.

2.4. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 30
(тридесет) календарни дни от датата на подписване на документ, удостоверяващ
приемането на стоката (прием о-предавателен протокол за доставка) и от издаване на
фактурата.

2.5. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова
сметка, посочена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено
Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 (седем)
дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми
Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия договор
банкова сметка са надлежно извършени.

2.6. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя със съответната дължима сума.

111.МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
3.1. Доставяните стоки следва:
1) да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ,

съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им,
каталожен номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите
нормативни изисквания и условията на настоящия договор;

2) следва да бъдат с етикет с ненарушена цялост, посочващ съдържанието и
количеството, както и друга информация, посочена от производителя и условията на
настоящия договор;

3) следва да имат добър търговски вид;
4) всяка доставена стока следва да бъде в срок на годност към датата на съответната

доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото използване (при
приложимост) ;

5) да се придружават с оригинални информационни листи за безопасност при
употреба, придружени с превод на български език (при приложимост), гаранционни
карти с вписан гаранционен срок, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя и
други документи (лицензи, сертификати и т.н.), придружаващи такъв вид стока.

3.2. Доставките на стоките се извършват след писмена заявка от страна на
Възложителя, предоставяна на Изпълнителя. Заявката следва да се предостави в писмена
форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на Изпълнителя, като
съдържа подробно описание на заявените стоки и техните количества. Изпълнителят
уведомява Възложителя предварително и своевременно за датата на планираното
пристигане на доставката.

3.3. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен
документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол за
доставка) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за
съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на
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стоките с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата
спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.

3.4. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените
стоки съобразно т. 3.3. от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише
документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме
доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват
констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в т. 3.5. по-долу
("Несъответствия") и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда,
посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните
подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

3.5. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
1) несъответствие на доставените стоки със заявеното/договореното количество

и/или със заявения/договорен вид;
2) несъответствието на доставените стоки с Техническото предложение и с

Техническата спецификация на Възложителя, Ценово предложение, Приложения към
настоящия Договор;

3) несъответствие на каталожните номера с указаните в документацията на
доставените стоки;

4)несъответствие на срока на годност на стоките с изискванията на настоящия
Договор (при приложимост);

5) несъответствие на доставените стоки с изискванията за безопасност;
6) нарушена цялост на опаковката на доставяните стоки;
7)гаранционен срок, различен от декларирания в Техническото предложение на

Изпълнителя;
8) липса на др. документи (сертификати, лицензи и т.н.).
3.6. Рекламации за явни Несъответствия, съгласно т. 3.5. на доставката с

Техническото предложение, с Техническата спецификация или с други изисквания, се
отбелязват в констативния протокол по т. 3.4. Рекламации за скрити Несъответствия се
правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено
Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номера на
Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, каталожния номер
на стоката, точното количество на получените стоки, основанието за рекламация и
конкретното искане на Възложителя.

3.7. Възложителят е длъжен да съхранява стоките съобразно температурните
режими и условия, посочени от производителя на етикета и/или на съпътстващата
документация.

3.8. Рекламация относно явни Несъответствия на доставените стоки със
заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или
несъответствие на каталожни номера с указаните в етикета на доставените стоки и/или
Несъответствие на срока на годност на стоките с изискванията на настоящия Договор,
както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на стоките се
вписват в констативния протокол по т. 3.4. и са обвързващи за Изпълнителя.

3.9. При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените стоки с
Техническото предложение, с Техническата спецификация или с други изискванията на
доставената стока, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на
скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се
отразяват в констативния протокол по т. 3.4. подписан от представители на Страните,
като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на
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представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол
подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

3.10. При Несъответствия на доставените стоки с изискванията на Договора,
констатирани по реда на предходните алинеи:

(1) Изпълнителят заменя несъответстващите стоки с нови, съответно допълва
доставката в срок до 14 (четиринадесет) дни от подписване на съответния протокол от
Страните;

или
(2) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите

стоки, ако не води до съществени изменения на договора.
3.11. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по т.3.4.,

Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на
която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора
ред, и при подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при
другите условия на настоящия Договор.

3.12. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на
Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

3.13. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на стоките,
предмет на доставка, преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на
приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-
предавателен протокол за доставка).

3.14. Страните се съгласяват, че Възложителя си запазва правото да заявява
количества и да променя номенклатурните позиции съобразно нуждите и възможностите
си, и при условията на настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмет на настоящия

Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на
Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на
Възложителя по цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.

4.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да
упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

4.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на
Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените стоки или количества по
получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка.
При системен отказ на Изпълнителя (повече от три ПЪТИ в рамките на три месеца) да
изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право
да получи неустойка, съгласно условията на т. 6.4. от договора.

4.4. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на стоките до
посоченото от Възложителя в настоящия договор място, за свой риск и своя сметка.

4.5. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно
предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

4.6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия
Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения
начин на плащане.

4.7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок до 14 (четиринадесет) дни от
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сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.
66, ал. 2 и 11 от ЗОП - при приложимост.

4.8. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната
информация и документи за изпълнение на Договора.

4.9. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно
упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните
протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в
настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да
подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя
констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за
Изпълнителя. Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените
стоки с Техническото предложение, с Техническата спецификация или с други
изискванията на доставената стока, се вписват в протокола.

4.10. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените стоки с
изискванията на Техническата спецификация, Техническо предложение и всички
останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на
Възложителя и/или трети лица от несъответстващи стоки.

4.11. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка възникнала при
извънредни обстоятелства и независещи от него причини.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените стоки, съгласно

условията и по начина, посочен в настоящия Договор.
5.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на стоките, предмет на

доставка по реда на раздел III, ако отговарят на договорените изисквания.
5.3. Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в

договореното време.
5.4. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на

стоките до складовата база към "ВиК" ЕООД - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" N2
250, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

5.5. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите,
предмет на Договора.

5.6. Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора стоки,
при условията посочени в настоящия Договор.

5.7. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на
несъответстващи с изискванията на Договора стоки, или съответно намаляване на цената
по реда и в сроковете, определени в този Договор.

5.8. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато
Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато
Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора,
или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
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5.9. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му
представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители.

5.10. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

VI. НЕУСТОЙКИ
6.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на

Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и
пет десети процента) от стойността на стоките, чиято доставка е забавена, или по
отношение на които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения
срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 1О% (десет процента) от цената на стоката,
за която се отнася забавата.

6.2. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет
десети процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 1О% (десет
процента) от размера на забавеното плащане.

6.3. При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя
да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 30 (тридесет) дни,
Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя
минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на
неустойка равна на 5 % (пет процента) от разликата между прогнозната стойност на
Договора по т. 2.1. и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

6.4. В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на три месеца, чиято
основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да
прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5 % (пет процента) от
разликата между прогнозната стойност на Договора по т. 2.1. и цената на извършените
доставки в изпълнение на Договора.

6.5. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.

6.6. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по
следната банкова сметка - IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, BIC: STSABGSF,
"Банка ДСК" ЕАД - Пловдив, ФЦ Пълдин.

VП. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
Изпълнител.

7.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на
Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

7.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в
зап случаи и при предвидените в зап условия.

7.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение
на настоящия Договор е на Изпълнителя.

7.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в зап
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ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание
за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

7.6. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата
на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
_приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
_ действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение
на Договора;
_ при осъществяване на контролните си функции
безпрепятствено да извършва проверка на

по договора Възложителят ще може
дейността и документацията на

подизпълнителите.
7.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да

бъде предадена като отделен обект (доставка) на Изпълнителя или на Възложителя,
Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

7.8. Разплащанията по т. 7.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

7.9. Към искането по т. 7.8. Изпълнителят предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

7.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 7.8. когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

VПI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;•

• с изтичане на уговорения срок;
• с достигане на максимално допустимата стойност на договора;
• При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора ("непреоДолима сила") продължила повече от 30 (тридесет) дни;

• при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните в този
договор, считано от датата на влизане в сила на съответното решение;

8.2. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:
• при системни (три или повече пъти) в рамките на три месеца: (а) забавяне на

доставка на стоки и/или услуги; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на
Несъответствия на стоки и/или услуги, констатирани по реда на Договора; и/или (в)
отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на стоки и/или услуги с
Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

• в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е
посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е
извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със зап и настоящия
Договор;

8.3. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.l от зап, без да
дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.l, T.l от зап. В последния случай,
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
Страните.
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8.4. Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения
между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя
дейности по изпълнение на Договора.

8.5. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при
условията на чл. 116 от зап.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

9.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на Договора.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ (В случай на приложимост)
10.1. Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната

информация, получена при и по повод изпълнението на Договора:
...............................................................................
................................................................................

10.2. Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата
да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална
информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти.
Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се
осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора
и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност. Горното не се отнася
за предоставяне на информация на компетентни държавни органи с оглед на законовите
им правомощия.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. Договорът влиза в сила от подписването му и се сключва за срок от 12

(дванадесет) месеца или до изчерпване на стойността му. В условия на изчерпване на
стойността му, договорът автоматично преустановява своето действие.

11.2. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото
българско законодателство.

11.3. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят
изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Спартак Лъвов Николов - Управител
Телефон: 032/605-625
Email: vik@vik.bg
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
...................................................................
Телефон: .
Email: .
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11.4. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор,
следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за
действителност.

11.5. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на
правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги
представляват.

11.6. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в
настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират
писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за
промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящата точка се
считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

11.7. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата спрепоръчана
пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор
се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за
получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен
подпис.

11.8. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по
настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗаП.

11.9. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще
бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като
в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за
кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за
провеждането им.

11.10. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея,
всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на
Република България по реда на гпк.

11.11. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

11.12. За неуредени случаи в настоящия договор, включително за такива по реда
на раздел осми, се прилагат действащите нормативни разпоредби в страната.
При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:
.................................................
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
Приложение N2 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение N2 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение N2 3 - Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - 1 (един) за
Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

Банкови реквизити:
IBAN: .
BIC: .
Банка: ············

Банкови реквизити:
IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92
BIC: STSABGSF
"Банка ДСК" ЕАД - Пл-в, ФЦ Пълдин
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изПълНиТЕл: .
( )

ВъзлОжиТЕл: .
(Управител - Спартак Николов)

Съгласувал· .
(Гл. юриск султ - г. Новаков)
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Образец 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

ОТ:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• ОО

(наименование на участника)
ОТНОСНО:
Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за

обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив
на технически средства по приложена примерна спецификация"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив
След запознаване с изискванията за участие в настоящата поръчка за доставка на

технически средства за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив, в качеството си на участник, в
случай, че бъда избран за изпълнител, предлагам:

По критерий К2 - Гаранционен срок - по групи, както следва:
За група 1) Печатащи устройства - месеца;
За група 2) Монитори - месеца;
За група 3) Преносими компютри - месеца;
За група 4) Компютърни системи и работни станции - месеца;
За група 5) Масив независими дискове - месеца;
За група 6) Компютърни аксесоари - месеца;
За група 7) Комуникационни (мрежови) устройства - месеца;
За група 8) Сканиращи устройства - месеца;
За група 9) Сървърна система и софтуерни продукти - месеца.

Среден гаранционен срок (1: от гаранционните срокове на групите/броя групи)

................................ месеца
По критерий К3 - Срок на доставка

Възложителя (не по-дълъг от деветдесет работни дни).

работни дни след писмена заявка от

• Декларирам, че в периода 2014-2016 година и към момента, сме изпълнили и изпълняваме
доставки на стоки, с идентичен предмет и обем с този на поръчката, а именно - изпълнили сме
доставки на броя печатащи устройства, броя монитори, броя преносими
компютри, броя компютърни системи и броя работни станции, броя дисков
масив и броя сървърна система, броя комуникационни или мрежови устройства,
................ броя сканиращи устройства.

• Декларирам, че сме внедрили и поддържаме следните сертификати с обхват съотносим към
предмета на поръчката: ISO 9001:2015 или еквивалентен за изградена система за качество; ISO
20000-1 :2011 или еквивалентен за внедрена система за управление на ИТ услугите и
IS02700 1:2005 или еквивалентен за изградена вътрешна система за информационна сигурност
(излишното се зачертава).

• Прилагам Списък с техническите лица, които имаме на свое разположение за гаранционното
обслужване на оборудването, отговарящи не минималните изисквания на Възложителя:

За групи 2, 3 и 4 - сервизни специалисти, сертифицирани от производителя за
поддръжка на персонални и преносими компютри;

За групи 1 и 8 - сервизни специалисти, сертифицирани от производителя за
поддръжка на принтери и периферия;

За група 5 - сервизни специалисти, сертифицирани от производителя на
оборудването в областта на дисковите системи за съхранение на данни със сертификация Master
Accredited Solutions Expert - Storage Solutions Architect или еквивалент;



За група 7 - експерти със сертификат Certified Network Professional или
еквивалент.

За група 9 - сервизни специалисти, сертифицирани от производителя за
поддръжка на сървърни системи.

При подписване на договор за възлагане на поръчката, в случай че бъдем избрани за
Изпълнител, ще представим копие/я на съответните сертификационни документи, придружени
с превод на български език от заклет преводач (в случай, че са на различен от български език) и
професионални автобиографии на всяко от посочените в списъка технически лица.

• Декларирам, че сме оторизирани от производителите или от официалните вносители на
предлаганата от нас техника (излишното се зачертава). Задължаваме се при подписване на
договор за възлагане де представим копия, заверени с "Вярно с оригинала", подпис и печат, на
оторизационните документи от производителите/официалните вносители за всяка група
техника.

• Декларирам, че гаранционната поддръжка на предлаганата от нас техника ще бъде
извършвана в официален сервиз на производителя/те. Задължаваме се при подписване на
договор за възлагане де представим копия, заверени с "Вярно с оригинала", подпис и печат, на
Сертификат/и и/или писмо/а от производителите за извършване на гаранционна поддръжка на
предлаганата техника. В случай, че се използват официални сервизни партньори, то ще
представим заверен от производителя/ите списък на предлаганите сервизи.

• Декларирам, че разполагаме със система за приемане на заявки и реакция при
възникване на проблем. Прилагам подробно описание на същата, доказващо наличието на help-
desk система и единен сервизен телефонен номер за получаване и обработка на заявките за
проблеми.

Прилагам следната документация (листове с технически данни/технически
характеристики, брошури и др.), доказваща предложените от нас характеристики на техниката,
включително съотносимостта и с изискванията на Възложителя, а именно:

Прилагам всички изискуеми декларации, а именно:
• Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от зап - по образец;
• Декларация по чл. 66, ал. 1 от зап - по образец;
• Декларация за приемане на условията на проекто-договора - по образец;
• Декларация за срок на валидност на офертата - по образец;
• Попълнена информация - по образец;
Прилагам Пълномощно на лицето, което е упълномощено да ме представлява в

настоящата обществена поръчка (ако е приложимо).
Срокът на валидност на нашата оферта е до (дд/мм/гг) (не по-кратък от

посочената в обявата дата) и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по
всяко време преди изтичането на този срок.

В случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме съгласни да
представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от зап.

Декларирам, че сме запознати с условията на поръчката, приемам ги напълно и се
задължавам да ги спазвам.

Дата: 2017 год. Подпис" печат: .

Място: . (име, фамилия, длъжност)



Образец 2

ПРЕДЛАГ АНА ЦЕНА
ОТ:

....................................................................................................................................
(наименование на участника)

ОТНОСНО:
Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за

обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД -
Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив
След запознаване с изискванията за участие в обява за доставка на технически

средства за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив, в качеството си на участник, предлагам
да изпълним поръчката при следните цени:

1. По критерий К1 - Цена в лв., без ДДС, както следва:
За група 1) Печатащи устройства

кв Ед. цена, в
по Вид
ред

лв., без ДДС

1 Монохромен лазерен мрежови МФП, А4, с факс, нисък клас

2
Монохромен лазерен мрежови принтер, А4, автоматичен
двустранен печат, среден клас

3
Монохромно лазерно мрежово МФУ, А4, с факс и автоматичен
двустранен печат, копиране, сканиране, среден клас

4
Цветен лазерен мрежови принтер А4 с факс и автоматичен
двустранен печат, среден клас

5
Цветно лазерно мрежово МФУ, А4, с факс и автоматичен
двустранен печат, копиране, сканиране, висок клас

6
Копирна машина за скоростен печат МФУ, А4, с факс и
автоматичен двустране печат, копиране, сканиране, среден клас

7
Копирна машина за скоростен печат МФУ, А4, с факс и
автоматичен двустранен печат, копиране, сканиране, висок клас

8 Широкоформатен мастиленоструен плотер
Общо за група 1):

За група 2) Монитори
кв Ед. цена, в
по Вид
ред

лв., безДДС

1 Монитор 20"
2 Монитор 21,5" Риll HD
3 Монитор 23" Риll HD
4 Монитор 20" висок клас




