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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

проф. д-р Емануел Стефанов Мутафов 

Директор на Институт за изследване на изкуствата към 

Българска академия на науките 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и периферни 

устройства, скенери, фото техника, видео техника и аудио техника) за нуждите на 

Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в 

изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център 

за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни 

изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), разделена на 5 обособени позиции, 

както следва: 

Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и 

периферни устройства; 

Обособена позиция № 2 Доставка и гаранционна поддръжка на скенери; 

Обособена позиция № 3: Доставка и гаранционна поддръжка на фото техника; 

Обособена позиция № 4: Доставка и гаранционна поддръжка на видео техника; 

Обособена позиция № 5: Доставка и гаранционна поддръжка на аудио техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Одобрена с решение № 290-РД-08 от 21.11.2019 г. 

на Директора на Института за изследване на изкуствата към БАН) 

Irena.Georgieva
Text Box
Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

А. Обект, предмет, прогнозна стойност, финансиране на обществената поръчка, правно 

основание за откриване на процедурата. 

Б. Технически спецификации и условия за изпълнение на обществената поръчка  

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

А. Изисквания и условия за участие 

Б. Критерии за подбор 

В. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор.  

Г. Доказателства.  

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ.  

А. Указания за подготовка на документите за участие  

Б. Указания за представяне на документите за участие 

IV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

А. Действия на комисията. Обявяване на резултатите от проведената открита процедура. 

Б. Критерий за възлагане. 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.  

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1    Решение № 290-РД-08 от 21.11.2019 г. 

Приложение № 2    Обявление за обществената поръчка 

Приложение№ 3    Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 

Приложение № 4.1 Образец на техническо предложение по обособена позиция № 1 

Приложение № 4.2 Образец на техническо предложение по обособена позиция № 2 

Приложение № 4.3 Образец на техническо предложение по обособена позиция № 3 

Приложение № 4.4. Образец на техническо предложение по обособена позиция № 4 

Приложение № 4.5. Образец на техническо предложение по обособена позиция № 5 

Приложение № 5.1 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 1 

Приложение № 5.2 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 2 

Приложение № 5.3 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 3 
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Приложение № 5.4 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 4 

Приложение № 5.5 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 5 

Приложение № 6.   Проект на договор по всички обособени позиции 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка и 

гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и периферни устройства, 

скенери, фото техника, видео техника и аудио техника) за нуждите на Институт за 

изследване на изкуствата към Българска академия на науките в изпълнение на проект 

№ BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения 

„Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и 

технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР) се осъществява въз основа на решение № 290-РД-08 от 

21.11.2019 г. на Директора на Института за изследване на изкуствата (Приложение № 1 към 

документацията). 

С цитираното решение Директорът на Института за изследване на изкуствата е 

одобрил текста на обявлението за обществената поръчка (Приложение № 2 към 

документацията) и настоящата документация.  

От датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския 

съюз Възложителят Института за изследване на изкуствата предоставя неограничен, пълен, 

безплатен и пряк достъп до настоящата документация за участие на адреса на „Профил на 

купувача, а именно: 

http://artstudies.bg/?p=11365.  

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на откритата 

процедура, се регламентират от Закона за обществените поръчки 
1
(ЗОП), Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация.  

 

А. Обект, предмет, прогнозна стойност, финансиране на обществената поръчка, 

правно основание за откриване на процедурата. 

1. Обект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП – 

доставка на стоки, осъществявана чрез покупка.  

2. Предметът на обществената поръчка е: Доставка и гаранционна поддръжка на 

оборудване (компютърна техника и периферни устройства, скенери, фото техника, 

видео техника и аудио техника) за нуждите на Институт за изследване на изкуствата 

към Българска академия на науките в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-

0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР). 

                                                 
1
 На основание § 131., ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на 

Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 83 от 

22.10.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) при възлагане на настоящата обществена поръчка Възложителят прилага 

редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на 

договорите, включително изпращане на изискуемата информация. Всички цитирани в настоящата 

документация, както и във всички нейни приложения, разпоредби на ЗОП и ППЗОП, са съгласно редакцията 

им, действаща до 1 ноември 2019 г. 

http://artstudies.bg/?p=11365
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В обхвата на обществената поръчка се включва доставка и гаранционно поддържане 

на оборудването, подробно описано в техническите спецификации в раздел I.Б от настоящата 

документация, а където изрично е посочено и инсталиране, конфигуриране, тестване, 

пускане в експлоатация на оборудването. 

3. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 214 524 лв. (двеста и 

четиринадесет хиляди петстотин двадесет и четири) без ДДС,  

На основание чл. 21, ал. 2 ЗОП прогнозната стойност на поръчката е определена на 

база проведени пазарни проучвания. 

Максимално допустимата стойност на всяка от обособените позиции е, както следва:  

Обособена позиция № 1: до 75 898 (седемдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и 

осем) лева без ДДС; 

Обособена позиция № 2: до 12 280 (дванадесет хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС; 

Обособена позиция № 3: до 39 883 (тридесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три) 

лева без ДДС; 

Обособена позиция № 4: до 63 553 (шестдесет и три хиляди петстотин петдесет и три) 

лева без ДДС 

Обособена позиция № 5: до 22 910 (двадесет и две хиляди деветстотин и десет) лева без 

ДДС. 

Участници, чиито ценови предложения надвишават посочените от Възложителя 

максимално допустими единични цени или максимално допустимата стойност на 

съответната обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

 

4. Финансиране. 

Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено от бюджета на проект 

BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения 

„Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 

развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР). 

 

5. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 2, т.14, 

чл.18, ал.1, т.1 във вр. ал. 2, чл. 73, ал. 1 ЗОП.  

Чл. 20, ал. 9 от ЗОП дава възможност на Възложителя да възложи конкретна 

обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай е 

длъжен да прилага всички правила, валидни за избрания от него ред. Провеждането на 

предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността 

на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при 

разходването на финансовите средства по проект, финансиран с европейски средствата. 

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-

добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно 

по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна, е да защити обществения 

интерес посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от 
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фондовете на Европейския съюз и едновременно с това да насърчи конкуренцията, 

като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При 

провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде 

съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, 

ефикасност и ефективност. 

 

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

1.1. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 1 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

  

 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката и 

гаранционната поддръжка на компютърно оборудване и периферни устройства, които 

следва да отговарят на следните минимални изисквания: 

Таблица № 1 

№ Вид оборудване Бр. 

 
Функционални и работни (технически) 

характеристики на оборудването 

1  Настолен компютър 

PC тридесет и две 

ядрен  

2 Сглобена и тествана компютърна конфигурация в  кутия за 

настолен компютър 

Дънна платка: 

 X399, TR4, DDR4, PCI-E (CFX & Sli), 6 x SATA 6Gb/s, 2x 

M.2, 1x U.2, 1x USB 3.1 Gen 2 Type(C), E-ATX (Extended ATX 

Form Factor) 

6 x SATA 6Gb/s port(s),  

Поддържа Raid 0, 1, 10 

 LAN 

I211-AT, 1 x Gigabit LAN Controller(s) 

Anti-surge LANGuard 

Wireless Data Network (безжична връзка) 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac+ WiGig 802.11ad*
4
 

Поддържа MU-MIMO 

Поддържа dual band frequency 2.4/5 GHz+ 60GHz 

До 4600Mbps скорост на предаване 

 Bluetooth 
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Bluetooth V4.1 

 Audio 

ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC 

S1220 

- Impedance sense for front and rear headphone outputs 

- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-

retasking (Импеданс за изходи за предни и задни слушалки- 

Поддържа: откриване на жак, многопоток, презареждане на 

предния панел) 

- Стерео възпроизвеждане с високо качество 120 dB SNR, 113 

dB SNR при запис 

- ESS® ESS9018Q2C 

- Поддържа до 32-Bit/192kHz възпроизвеждане 

Аудио функции : 

- Optical S/PDIF out port(s) at back panel 

- Sonic Radar III 

- Sonic Studio III 

 

1 x USB 3.1 Gen 2 конектор на предния панел  

2 x USB порта (2 на задния панел, Type-A + USB Type-C) 

Допълнителни функции: 

Бутон за изчистване на CMOS 

RAMCache II 

CPU-Z 

CloneDrive 

Pre-mounted I/O Shield 

 

Extreme Engine Digi+ : 

- IR3555 PoweIRstage 

- MicroFine Alloy Chokes 

- NexFET Power Block MOSFET 

USB BIOS Flashback 

- 5-позиции на оптимизация TPU, EPU, DIGI+ VRM, Fan 

Expert 4, и Turbo App 

Защита при Overclock : 

-C.P.R.(CPU Parameter Recall) 

 Задни портове I/O 

1 x LAN (RJ45) порт 

1 x USB 3.1 Gen 2 (черен)USB Type-C,  

1 x USB 3.1 Gen 2 (червен)Type-A 

8 x USB 3.1 Gen 1 (син) ,  

1 x Optical S/PDIF изход 

1 x Бутон за изчистване на  CMOS  

1 x USB BIOS Flashback бутон 

1 x Wi-Fi GO! модул (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac+ WiGig 802.11ad 

and Bluetooth v4.1) 

5 x LED-осветени аудио жакове 

 Вътрешни I/O портове 

1 x Aura Addressable Strip Header(s) 



 

8 

 

1 x ReTry jumper 

1 x Safe Boot jumper 

1 x U.2 port 

2 x Aura RGB Strip Headers 

2 x USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) 

additional 4 USB 3.1 Gen 1 port(s)  

1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s) 

1 x M.2 Socket 3 with M Key design, type 2242/2260/2280 

storage devices support (Supports both SATA & PCIE SSD) 

6 x SATA 6Gb/s connector(s) 

1 x CPU Fan connector(s)  

1 x CPU OPT Fan connector(s)  

2 x Chassis Fan connector(s)  

1 x H_AMP fan connector  

1 x W_PUMP+ connector  

2 x 8-pin EATX 8 V Power connector 

1 x 24-pin EATX Power connector(s) 

1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 

1 x System panel(s) (Q-Connector) 

1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector 

1 x Slow Mode switch(es) 

2 x Thermal sensor connector(s) 

1 x LN2 Mode header(s) 

1 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector) 

1 x Reset button(s) 

1 x LN2 Mode switch(es) 

1 x LN2 Mode jumper(s) 

1 x Safe Boot button 

1 x ReTry button 

1 x U.2 connector*
4
 

1 x Slow Mode jumper(s) 

1 x System panel connector 

1 x PCIe x16 lane switch 

2 x T_Sensor Connector 

1 x W_IN header 

1 x W_OUT header 

1 x W_FLOW header 

1 x Start button 

1 x USB 3.1 Gen 2 front panel connector 

(конектори на предния панел) 

1 x PCIe x16 Lane Switch  

1 x 9 pin Monoblock sensor 

 

Процесор:  

тридесет и две ядрен 2990WX 3.0/4.2 GHz  

 

Охлаждане за процесор:  

Водно охлаждане за процесор 
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Видеокарта: RTX 2080 Ti 11GB GDDR6  

PU Engine Specs: 

Cores: 4352 

RTX-OPS: 76T 

Giga Rays/s: 10 

Boost Clock (MHz): 1545 

Base Clock (MHz): 1350 

Спецификация на паметта: 

Memory Speed: 14 Gbps 

Standard Memory Config: 11 GB GDDR6 

Memory Interface Width: 352-bit 

Memory Bandwidth (GB/sec): 616 GB/s 

Display Support: 

Maximum Digital Resolution: 7680x4320 

Standard Display Connectors: DisplayPort, HDMI, USB Type-C 

Multi Monitor: 4  

HDCP: 2.2 

Graphics Card Power (W): 260W 

Supplementary Power Connectors: 8 pin + 8 pin 

(допълнителни конектори за захранване) 

 

РАМ памет: 

64GB (4x16GB) DDR4 3600MHz 

 

Хард диск и SSD:  

2TB HDD 5400 rpm  

1TB SSD M.2 (2280) 

Захранване:  

1000W, Active PFC, 

Free DOS  

63.7 x 28.8 x 60.2 cm (допустимо отклонение 5mm) 

12.00 kg (допустимо отклонение 0,1kg) 

 

2  Монитор  27" (68.58 

cm)  

2 Спецификации: 

 

 Картина/Дисплей 

• LCD тип панел: IPS технология 

• Задна подсветка тип: W-LED system 

• Размер на панела: 27 inch / 68.6 cm 

• Покритие на дисплея: Anti-Glare, 3H, Haze 25% 

• Ефективна големина на дисплея: 596.74 (H) x 335.66 (V) 

• Аспект: 16:9 

• Оптимална резолюция: 3840 x 2160 @ 60 Hz 

• Гъстота на пикселите: 163 PPI 

• Време за реакция (typical): 5 ms (Gray to Gray) 

• Яркост: 350 cd/m² 

• Контраст (typical): 1000:1 

• SmartContrast: 20,000,000:1 

• Pixel pitch: 0.155 x 0.155 mm 
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• Viewing angle: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10 

• Без трептене 

•Подобряване на картината: SmartImage game 

• Цветове на дисплея: Поддържа 1.07 милярда цветове 

• Честота на сканиране: 30 - 83 kHz (H) / 59 - 61 Hz(V) 

• Режим: LowBlue Mode 

• sRGB 

 

 Свързаност: 

• Входове: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 2 

• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green 

• Аудио (In/Out): HDMI audio out 

 

 Удобство: 

• MultiView: PIP/PBP mode, 2x устройства 

• Удобство на потребителя: Power On/Off, Menu, 

Brightness, Input, SmartImage Game 

• Поддържани езици: Brazil Portuguese, Czech, Dutch, 

English, Finnish, French, German, Greek, 

Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, 

Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, 

Swedish, Traditional Chinese, Turkish, Ukranian 

• Други: Kensington lock 

• Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 

 

Стойка 

• Накланяне: -5/20 degree 

 

 Захранване: 

• Включен: 19.9 W (typ.) (EnergyStar 7.0 test method) 

• Режим на изчакване: < 0.5 W (typ.) 

• Изключен: < 0.3 W (typ.) 

• Енергиен клас: B 

• LED индикатор: Нормален режим на работа - Бял, В режим 

на изчакване – Бял (мигащ) 

• Захранване: Външно, 100-240VAC, 50-60Hz 

 

 Размери: 

• Продукта със стойката (mm): 613 x 466 x 189 mm (допустимо 

отклонение 5mm) 

• Продукта без стойката (mm): 613 x 374 x 41 mm (допустимо 

отклонение 5mm) 

• Опаковката mm (WxHxD): 660 x 523 x 135 mm (допустимо 

отклонение 5mm) 

 

 Тегло: 

• Продукта със стойката (kg): 4.84 kg (допустимо отклонение 

0,1kg) 
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• Продукта без стойката (kg): 4.23 kg (допустимо отклонение 

0,1kg) 

• Продукта със опаковката (kg): 6.53 kg (допустимо 

отклонение 0,1kg) 

 

 При режим на работа: 

• Температурен диапазон в режим на работа: 0 to 40 °C 

• Температурен диапазон при съхранение: -20 to 60 °C 

• Относителна влажност: 20%-80 % 

• Атмосферно налягане при работа до: +12,000ft (3,658m), без 

работа до:+40,000ft (12,192m) 

• MTBF: 50,000 часа 

 

Устойчивост 

•Околна среда и енергия: EnergyStar 7.0, EPEAT 

Silver, RoHS, Lead-free, Mercury Free, TCO 

certified, WEEE 

• Материал на опаковката: 100 % рециклируем 

отговарящ на всички стандарти 

•Нормативни одобрения: CE Mark, FCC Class B, CUEAC, 

TUV/ISO9241-307, RCM, BSMI, EPA, CCC, 

CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL 

 

Cabinet 

• Цвят: Черен / Gunmetal гланцов 

3  Комплект 

клавиатура и мишка, 

безжични, черни, 

USB, кирилизирана 

по БДС 

5 Комплект клавиатура и мишка, безжични, черни, USB Nano-

receiver, кирилизирана по БДС за компютър базиран на 

Windows. Живот на батерията до 18 месеца. 

4  Калибратор за 

монитори 

1 Калибриране с един бутон и чрез съветник 

Colorimeter с нов lens-based color engine за бърза и вярна 

калибрация 

Бързи и лесни режими за калибриране 

Поддръжка на множество монитори 

Поддържа калибрация на множество дисплеи 

Следене на околната светлина и сменяне на профилите 

според условията при промяна на светлината 

Преглед на калибрирането преди и след  

Показва изображения за сравнение преди и след калибрацията 

Advanced Display Mapping и контроли за анализ 

Предлага инструменти за показване на качеството на дисплея 

Избор на настройки при калибриране: Неограничен 

Опции при калибрация (combinations of gamma, white point and 

brightness) 

Експертно калибриране с конзола 

Контролен панел за калибрация 

Калибрация за видео и кино 

Калибрация за Motion works обекти 
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Калибриране на прожектор 

Калибриране на дигитални прожектори  

Еднаквост на дисплеите в студио  

Дефиниране на стандарт на еднакво калибриране на всички 

дисплеи в студиото (StudioMatch)  

Визуална финна настройка Side-by-Side сравнение на 

дисплеите  

5  Настолен компютър, 

осемядрен, с 

клавиатура и мишка 

 

1 All in one PC + клавиатура и мишка 

Дисплей: 

LED 5KRetina дисплей 

27-инчов (по диагонал) Retina 5K дисплей 

5120 х 2880 резолюция с поддръжка на милиарди цветове 

500 нита яркост 

Horizontal and vertical viewing angle 178° 

Широка цветова гама (P3) 

Процесор 

8-ядрен Xeon W-2145 3.2GHz 

Памет 

32GB 2666MHz DDR4 ECC памет 

Съхранение 

1TB SSD 

Графична карта 

Radeon Pro Vega 56 графичен процесор с 8GB HBM2 памет 

Видео поддръжка и камера 

1080p FaceTime HD камера 

Едновременно поддържа пълна естествена резолюция на 

вградения дисплей с 1 милиард цветове и: 

Два 5120 х 2880 (5K) външни дисплея с 60Hz с поддръжка на 

1 милиард цвята, или 

Четири 3840 х 2160 (4K UHD) външни дисплея с 60Hz с 

поддръжка на 1 милиард цвята, или 

Четири 4096 х 2304 (4K) външни дисплея с 60Hz с поддръжка 

на милиони цветове 

Поддръжка на разширен десктоп и видео миръринг режим 

Thunderbolt 3 цифров видео изход 

Нативен Mini DisplayPort изход чрез USB-C 

VGA, HDMI, DVI и Thunderbolt 2 изход с поддръжка чрез 

адаптери (продават се отделно) 

Аудио 

Стерео високоговорители 

Четири микрофона 

3,5 мм жак за слушалки 

10Gb Ethernet 

Nbase-T Ethernet поддържа 1Gb, 2,5Gb, 5Gb и 10Gb Ethernet 

чрез RJ-45 конектор 

Четири Thunderbolt 3 (USB-C) порта 

Четири USB 3 порта 

SDXC карта с поддръжка за UHS-II 

Безжична връзка 
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Wi-Fi 

802.11ac Wi-Fi безжична мрежа 

IEEE 802.11a/b/g/n съвместимост 

Bluetooth 

Bluetooth 4.2 безжична технология 

Височина: 51,6 см (20,3 инча) 

Ширина: 65,0 см (25,6 инча) 

Дълбочина на стойката: 20,3 см (8 инча) 

Тегло: 9,7 кг (21,5 фунта) 

Съвместим с операционна система 

macOS High Sierra 

6  Лаптоп, 

четириядрен  

25 Преносим компютър 

 

15.6" (39.62 cm) Full HD IPS Display (1920 x 1080), 220 cd/m², 

45% sRGB 

UHD Graphics 620 

HD Webcam (720p) 

i5-8265U Processor 6M Cache, up to 3.90 GHz 

8GB DDR4 

RAM памет:   

8 GB DDR4  

1TB HDD 5400RPM 

Двубандов Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi 

Bluetooth 5 Combo 

SD Card reader 

Скенер за пръстов отпечатък 

HDMI 1.4b 

 1x USB 3.1 Type-C Gen 1 (Power delivery, DisplayPort) 

 1x USB 3.1 Gen 1 

 1x USB 3.0 (charging) 

 1x RJ-45 

 1x headphone/microphone combo 

Full sized Keyboard с БДС кирилизация 

45 Wh 3-cell Li-ion 

FreeDOS 

36.49 x 25.69 x 1.9 cm (допустимо отклонение 0,5cm) 

7  Мишка 25 Безжична мишка 

2.4Ghz безжична връзка; 

До 10 метра обхват; 

Plug-and-play връзка;  

Ергономичен дизайн;  

Nano приемник; 

Подходяща за лява и дясна ръка; 

До 12 месечен живот на батерията 

Батерия 1 x AA 

Цвят Black/Grey 

Размер 97.7 x 61.5 x 35.2 mm 

Системни изисквания  

Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later Mac OS X 10.8 or 
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later Chrome OS Linux kernel 2.6+ USB port 

Технически Спецификации 

Тип на връзката: 2.4 Ghz wireless 

Безжичен обхват: 10 m (33 ft) 

Батерия: 1 x AA 

Размери 

Mouse височина x широчина x дълбочина): 97.7 mm (3.85 in) x 

61.5 mm (2.42 in) x 35.2 mm (1.39 in) (допустимо отклонение 

5mm) 

 Mouse Weight: 70.5 g (2.49 oz) with battery (допустимо 

отклонение 20g) 

Nano receiver (височина x широчина x дълбочина): 6.6 mm 

(0.24 in) x 14.4 mm (0.57 in) x 18.7 mm (0.74 in) (допустимо 

отклонение 2mm) 

Nano receiver Weight: 2.0 g (0.07 oz) (допустимо отклонение 

1g) 

8  Външна памет - 

видове: 

2TB, външен, 2.5" 

(6.35 cm), USB3.0 

2 Портативен външен хард диск 2.5" с кутия 

Продуктови спецификации: 

Интерфейс USB 3.0 и USB 2.0 

Serial Transfer Rate 

USB 3.0 

Serial Bus Transfer Rate (USB 3.0) 5 Gb/s (Max)  

Капацитет 2 TB 

Физически размери:  

Височина 21 mm 

Дълбочина 111 mm 

Широчина 82.4 mm 

(допустимо отклонение 1mm) 

Тегло 0.234 kg 

(допустимо отклонение 0,01kg) 

Допустими работни граници  

Температура 

При работа 5° C to 35° C 

В неработен режим -20° C to 65° C 

Съвместимост: 

- Formatted NTFS for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Window 8 

- Mac OS X 10.6.5 + (requires reformatting)  

Съдържание на опаковката 

- USB 3.0 портативен хард диск 

- USB кабел 

9  SSD 1TB, SATA 

3/6Gb/s, 2.5"(6.35 

cm) 

2 SSD 1TB, SATA 3/6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 

560MB/s, скорост на запис 520MB/s 

Размери: (L x W x H)  100.45 x 69.85 x 7mm  

Тегло: 47.5g (допустимо отклонение 0.01g) 

Interface SATA 6Gb/s  

 

10  Докинг станция, за 

3.5"/2.5", USB 3.1 

2 Докинг станция, за 3.5"/2.5", USB 3.1 Gen1, SATA HDD/SSD, 

черна 
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Gen1, SATA 

HDD/SSD 

Материал: ABS с висока устойчивост 

Интерфейс: USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), USB2.0 съвместим с  

Type A - Type B 

Поддържа: UASP protocol за бързо прехвърляне през USB3.1 

Съвместим с: HDD или SSD SATA I, II, III 2.5" до 12,5mm 

Поддръжка на всички 3,5" SATA HDD с обем до 8TB 

ON/OFF бутон 

Захранване: DC 12V 3A 

Led индикатор: Захранване= Червено, Клониране = Синьо 

Дължина на кабела: 80cm (допустимо отклонение 2mm) 

Размери(WxHxD): 149x61x117мм (допустимо отклонение 

2mm) 

Тегло: 389g (допустимо отклонение 2g) 

Цвят: Черен 

 

Material: ABS high resistance 

Интерфейс: USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), USB2.0 backwards 

compatible Type A - Type B 

Поддържка на UASP protocol за по бърз трансфер USB3.1  

Приложение: HD or SSD SATA I, II, III 2.5" up to 12,5mm 

Всички 3,5" SATA HDD с до 8TB капацитет 

ON/OFF бутон:  

Захранване: DC 12V 3A 

Led индикатор: Power = Червен 

Led Индикатор: Cloning = Син 

Дължина на кабела: 80cm 

Размери  (WxHxD): 149x61x117mm (допустимо отклонение 

2mm) 

Weigth: 389g (допустимо отклонение 2g) 

Цвят: Черен 

 

11  Хард диск 2TB WD 

Black, SATA 6Gb/s, 

7200rpm, 64MB, 3.5" 

(8.89 cm),  

2 Хард диск 2TB, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 3.5" (8.89 cm),  

Спецификации: 

Интерфейс SATA 6 Gb/s 

Скорост на ротация 7,200 RPM (nominal) 

Размер на буфера 64 MB 

Цикли на включване минимум 300,000  

Скорости на пренос на данни: 

Buffer To Host (Serial ATA) 6 Gb/s (Max) 

Капацитет при форматиране 2,000,398 MB 

Капацитет 2 TB 

Form Factor 3.5 Inch 

User Sectors Per Drive 3,907,029,168 

Физически размери 

Височина 26.1 mm (допустимо отклонение 2mm) 

Дълбочина 147 mm (допустимо отклонение 2mm) 

Ширина 101.6 mm (допустимо отклонение 2mm) 

Тегло 0.75 kg (допустимо отклонение 5g) 

Работни спецификации: 
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При удар 

Удар по време на работа (Четене) 30G, 2 ms 

Удар в изключено състояние 300G, 2 ms 

Температурни диапазони 

По време на работа 5° C to 55° C 

В изключено състояние -40° C to 70° C 

Електрически изискавания 

Power Dissipation 

Read/Write 9.50 Watts 

Idle 8.10 Watts 

Standby 1.30 Watts 

Sleep 1.30 Watts 

Съвместимост 

Операционна система 

Windows/Mac 
12  UPS 3kVA/ 2700W 

Powerpack SE/RT, 
Online ТЗИ, 4x 9Ah, 
Rack/Tower 

4 UPS 3kVA/ 2700W Powerpack SE/RT, Online ТЗИ, 4x 9Ah, 

Rack/Tower 

Капацитет 3000VA / 2700W 

LOGIN 

Входно напрежение 208V / 220V / 230V / 240VAC 

Диапазон на напрежение при работа 50% load (110-295) VAC 

± 5, at full load (145-295) ± 5 VAC 

Честота на напрежението Hz ± 0.5% or ± 0,5Hz 45-55Hz 55-

65Hz (Automatic Detection) 

Power factor 0.98 

Bypass диапазон - Nominal output voltage 34V ~ + 32V 

Bypass диапазон 45-55Hz or 55-65Hz 

harmonic Distortion 3: 1 

ECO диапазон 208V / 220V / 230V / 240VAC ± 10% 

Изходно напрежение 208V / 220V / 230V / 240VAC 

(Selectable) 

Power factor 0.9 

Регулиране на волтажа ± 1% 

Frequency Network Mode synchronized with AC Mode program 

В режим на батерия 50-60 Hz ± 0.2% 

Форма на вълната: Pure Sine Wave 

Crest Factor 3: 1 

harmonic Distortion 2% (linear load); 5% (Non-Linear Load) 

Време за преминаване от AC към батерия: 0ms, Inverter - 

Bypass Mode 4ms (Типично) 

Excess Capacity Network Mode 105% - 150%: 30s after bypass 

Transfer,> 150%: 300ms after bypass Transfer, Bypass Mode 

БАТЕРИЯ 

Волтаж на батерията 72 VDC 

Модел на батерията 6 x 12V 9Ah 

Зарядно напрежение минимум 1A 

Типично време за презареждане 4 часа (90% capacity) 

ЗАШИТА 

Пълна защита от претоварване, зашита от късо съединение и 
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защита на батерията от прекомерен разряд и заряд 

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ 

Зарядно напрежение Smart Charging System 

Интелигентна алармена система 

LED & LCD Дисплей 

АЛАРМА 

Звукова аларма, при спиране на напрежението  

При ниско напрежение на батерията 

При претоварване 

При UPS Fault 

ФИЗИЧЕСКИ РАЗМЕРИ 

Размери (WxDxH) (mm) 440 x 630 x 88 (допустимо 

отклонение 2mm) 

Тегло (kg) 29.7 (допустимо отклонение 0.5kg) 

Околна температура за работа 0 ~ 40 ° C 

Работа при относителна влажност 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 ° C 

(не кондензираща) 

Ниво на шум 45dB (1m) 

Комуникационен интерфейс чрез USB 

Software Windows 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008 / Windosws 

Supports 7/8/10 / Server 2013/2016 

Стандарти 

Security CE LVD 

EMC CE EMC 
13   UPS DIN, 

1600VA/1000W, Line 
Interactive  

1 UPS DIN, 1600VA/1000W, Rack/Tower, Line Interactive 

Общи: 

Тахнология: Line-interactive (AVR with booster + fader) 

Конфигурация: Rack/Tower 

Цвят: Черен 

Клас (VA/Watts): 1600/1000 

ЕКО контрол: До 20% пестене на енергия (автоматична 

деактивация при изключена периферия) 

Размери (H x W x D, mm): 275 x 82 x 390 88 (допустимо 

отклонение 2mm) 

Тегло (kg): 11.3 88 (допустимо отклонение 0,5kg) 

Съдържание на продукта: 

UPS със захранващ кабел 

USB кабел 

Power management software 

Електрически входове: 

Диапазон на входния волтаж: 165 V - 285 V (adjustable to 150 

V - 285 V) 

Номинален волтаж: 230 V 

Оперативна честота: 50-60 Hz автоматично избиране 

Електрически изходи: 

Волтаж: 230 V (Регулируем до220 V - 230 V - 240 V) 
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14  Лаптоп, шестядрен 1 Лаптоп 17.3" (43.94 cm) 4K/UHD IPS Anti-Glare Display 

(3840x2160) 

RTX 2080 8192GB GDDR6 

HD Камера 

i7-8750H Processor 9M Cache, up to 4.10 GHz 

16384GB 2666MHz (2x8GB) DDR4, up to 32GB, 2 SODIMM 

slots 

 

512GB PCIe M.2 SSD + 1000GB (+8GB SSHD) Hybrid Drive 

LAN 10/100/1000 Mbps 

Wi-Fi 802.11ac 

Bluetooth 4.2 

mini DisplayPort 1.4 

HDMI 

1x Thunderbolt 3 (USB Type-C) 

3x USB 3.1 Gen 1 ports (1 with powershare) 

1x One headset port, 4 channel High Definition Audio, ALC3281-

CG, High-definition audio interface 

One M.2 slot for Wi-Fi and Bluetooth combo card 

Two M.2 PCIe/SATA slots for 2230/2280 solid-state drive or 2280 

Intel Optane 

Backlit Keyboard. С кирилизация на клавиатурата. 

Lithium Ion (60 Wh) Battery, 240W AC Adapter 

41.0 x 29.2 x 2.2 cm (допустимо отклонение 2mm) 

2.63 kg (допустимо отклонение 0.2kg) 

Екран размер:   

17.3" (43.94 cm)  

Резолюция:   

3840 x 2160  

Тип екран:   

Anti-Glare  

Видеокарта:   

Добавена  

Производител на видео процесор:   

nVidia  

Специализирана видео памет:   

8 GB  

Тип памет: 

GDDR6 

Серия процесор:   

Core i7  

Модел процесор:   

8750H  

Брой ядра:   

6  

Честота:   

2.2 GHz  

Turbo Boost до:   

4.1 GHz  
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RAM памет:   

32 GB  

Тип памет:   

DDR4  

Максимална памет:   

32 GB  

Вид твърд диск:   

HDD + SSD  

Твърд диск:   

1008 GB  

SSD:   

512 GB  

Безжични мрежи:   

802.11ac  

Bluetooth:   

Да (v.4.1)  

Жична мрежа:   

10/100/1000  

Уеб камера:   

HD (720p)  

Микрофон:   

1  

Портове  

HDMI    

mini DisplayPort  

USB 3.X:   

3  

Аудио изход:   

1  

Батерия:   

Li Ion  

Физически характеристики  

Клавиатура:   

Латиница + кирилизация на клавиатурата по БДС  

Подсветка на клавиатурата:   

Има  

Материал:   

Магнезий  

Цвят:   

Сребрист  

Тегло:   

2.63 Kg  

Размери (Ш x Д x В):   

41.0 x 29.2 x 2.2 cm (допустимо отклонение 2mm) 

Други:   

Thunderbolt port 3  

15  Рутер, 2x WAN 

100/1000, 16x LAN 

100/1000 

1 Рутер 2x WAN 100/1000, 16x LAN 100/1000, 1GB RAM, 

256MB Flash памет 

Портове: 
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Ethernet WAN: 2 RJ-45 Gigabit Ethernet 

Ethernet LAN: 16 RJ-45 Gigabit Ethernet (RV345) 

Console: 1 RJ-45 for future use 

USB: 2 for external 3G/4G dongle or flash drive 

Сигурност 

Firewall: Stateful packet inspection, 900-Mbps throughput for 

TCP, User Datagram Protocol (UDP) traffic 

Web security and app visibility (licensed feature): 

VPN  

IP Security (IPsec): Yes (50 connections, 650 Mbps throughput) 

IPsec site-to-site: Preconfigured profiles for Amazon Virtual 

Cloud and Microsoft Azure 

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) (over IPsec): Remote access 

via L2TP (over IPsec for MS Windows) 

IPsec remote access: Remote access from standard IPsec client and 

IPsec VPN (for example, Mac OS, Apple iOS clients) 

SSL VPN (AnyConnect): Ideal for mobile devices. Remote access 

from AnyConnect Secure Mobility Client. Max 50 connections (2 

sessions included, can be upgraded to 50 sessions). AnyConnect 

client sold separately 

Generic routing encapsulation (GRE) over IPsec: Yes 

Teleworker mode (IPsec VPN): Router acts as a client to connect 

to central VPN gateway in teleworker mode 

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP): Yes (25 connections, 

100-Mbps throughput) 

VPN pass-through: IPsec, PPTP, L2TP 

Управление: 

Протоколи на управление:  

Web browser (HTTP/HTTPS) 

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, and v3 

Обновяване на Firmware: 

От локално PC, от USB stick, или през web browser 

Възможност за автоматичен firmware upgrade 

LAN 

VLAN: Yes (32) 

Port security: Yes, 802.1X 

Quality of service (QoS): Yes 

IPV6: Dual Stack, 6rd, 6in4 

WAN: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client, 

static IP, Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), PPTP, 

L2TP, transparent bridge 

Routing: Routing Information Protocol (RIP) v1 and v2, and RIP 

for IPv6 (RIPng) 

Inter-VLAN routing: Static routing, IGMP proxy 

Network Address Translation (NAT): Port forwarding 

Port Address Translation (PAT): One-to-one NAT 

VPN NAT traversal: Session Initiation Protocol (SIP) Application 

Level Gateway (ALG), FTP ALG 

ChangeIP.com, DynDNS.com, No-IP.com: ChangeIP.com, 
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DynDNS.com, No-IP.com 

Dual Stack, Dual Stack Lite, 6in4: Dual Stack, Dual Stack Lite, 

6in4 

Hardware DMZ (network edge): Yes (when enabled, one LAN 

port will be DMZ port) 

DMZ host: Yes 

System memory: Flash 256 MB; RAM 1 GB 

280 x 44 x 170 mm (допустимо отклонение 2mm) 

1140 g (допустимо отклонение 50g) 

16  Рутер, 2x WAN 

10/100/1000, 14x 

LAN 10/100/1000 

1 Рутер 2x WAN 10/100/1000, 14x LAN 10/100/1000 

● 2 Gigabit WAN Ethernet Ports 

● 14 Gigabit LAN Ethernet Ports 

Dual WAN 

● Dual Gigabit Ethernet Ports 

● Failover 

● Load balancing 

Стандарти 

● 802.3, 802.3u 

● IPv4 (RFC 791) 

● IPv6 (RFC 2460) 

WAN свързаност 

● Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, DHCP 

client, DHCP relay agent 

● Статично IP 

● Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) 

● Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

● Transparent bridge 

● DNS relay, Dynamic DNS (DynDNS, 3322) 

● IPv6 

Рутиращи протоколи 

● Статично 

● Routing Information Protocol (RIP) v1, v2, and RIP for IPv6 

(RIPng) 

Network Address Translation (NAT) 

● Port Address Translation (PAT) 

● One-to-one NAT 

● NAT traversal 

Protocol binding 

Протоколите можа да се приложат за специфичен интерфейс 

WAN port 

Network edge (DMZ) 

DMZ port 

DMZ host 

Dual USB ports 

3G/4G modem support 

Защита 

Firewall 

● SPI firewall 

● Denial of service (DoS), ping of death, SYN flood, land attack, 
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IP spoofing, email известяване при хакерска атака 

Правила за достъп 

● Schedule-based access rules 

● До 50 записа 

Port forwarding до 30 записа 

Port triggering до 30 записа 

Blocking Java, cookies, ActiveX, HTTP proxy 

Secure management 

● HTTPS web access to device manager 

● Username/password complexity enforcement 

VLAN 

802.1Q VLAN  

17 VLANs supported 

Web Filtering 

Content filtering covering 27+ billion URLs 

VPN 

IP Security (IPsec) 

● 25 IPsec site-to-site tunnels for branch office connectivity 

● 25 IPsec VPN tunnels via VPN client and third-party clients 

such as “TheGreenBow” for remote accessVPN connectivity 

SSL VPN 

10 SSL VPN tunnels for remote client access 

PPTP 

10 PPTP tunnels for remote access 

Encryption 

● Data Encryption Standard (DES) 

● Triple Data Encryption Standard (3DES) 

● Advanced Encryption Standard (AES) encryption: AES-128, 

AES-192, AES-256 

Authentication 

MD5/SHA1 authentication 

IPsec NAT traversal 

Supported for gateway-to-gateway and client-to-gateway tunnels 

VPN pass-through 

PPTP, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), IPsec 

Advanced VPN 

● Dead peer detection (DPD) 

● Split DNS 

● VPN backup 

● Internet Key Exchange (IKE) with certificate 

Quality of Service (QoS) 

Prioritization types 

Application-based priority on WAN port 

Service-based QoS 

Supports rate control or priority 

ate control 

Upstream/downstream bandwidth може да бъде конфигуриран с 

приоритет към даден процес 

Производителност 
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IPsec VPN throughput 100 Mbps 

SSL VPN throughput 20 Mbps 

Едновременни връзки 40,000 

Конфигурация 

Web user interface 

Simple browser-based device manager (HTTP/HTTPS) 

Управление 

Протоколи на управление 

● Web browser (HTTP/HTTPS) 

● Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, and v3 

● Bonjour 

LOG информация 

● Local log 

● Syslog 

● Email alert 

● Short Message Service (SMS) 

Надграждане 

● Firmware upgradable through web browser 

● Imported/exported configuration file 

Размери на продукта (W x H x D) 243 x 177 x 45 mm (9.6 x 7 x 

1.8 in) 

Портове: 14 х 10/100/1000 RJ-45 ports, 1 х 10/100/1000 RJ-45 

Internet порт, 1 х 10/100/1000 RJ-45 

DMZ/Internet порт 

Захранване 12V 2A 

Сертификати FCC Class B, CE Class B, UL, cUL, CB, CCC, 

BSMI, KC, Anatel, GOST 

Температурен диапазон при работа 0° to 40°C (32° to 104°F) 

Диапазон на относителна влажност 10% to 85% не 

кондензираща 

17  Суич 24 Port 

1000Mbps, Managed 

3 Суич 24 Port 1000Mbps, Managed 

Ниво на суича L2  

Система за поддържане качеството на услугите (QoS) Да 

Тип суич Managed  

Интерфейс 

Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity 24  

Basic switching RJ-45 Ethernet ports type Gigabit Ethernet 

(10/100/1000)  

Мрежови възможности 

Мрежов стандарт IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 

802.3ab,IEEE 802.3u  

Режим пълен дуплекс Да 

10G support Не 

IGMP snooping Да 

Огледално отражение на портовете Да 

Auto MDI/MDI-X Да 

Ограничения на степента Да 

Поддръжка на Flow control Да 

Link aggregation Да 
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Broadcast storm control Да 

Пренос на данни 

Комутаторна способност 48 Gbit/s 

Throughput 35.7 Mpps 

Големина на адресната таблица 8000 entries 

Store-and-forward Да 

Number of VLANs 32  

Брой опашки 4  

Поддръжка на Jumbo Frames Да 

Design 

Монтаж в сървърен шкаф Да 

Цвят на продукта Black  

Светодиодни индикации Да 

Сертификати FCC, CE  

Packet buffer memory 0.5 MB 

Енергийна консумация и управление 

AC input voltage 100-240 V 

AC input frequency 50/60 Hz 

Системни изисквания 

Поддържани операционни системи Windows 98SE, NT, 2000, 

XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, 

Linux  

Устойчивост на външната среда 

Работна температура 0 - 40 °C 

Температура за съхранение -40 - 70 °C 

Диапазон на влажноста при експлоатация 10 - 90 % 

Относителна влажност при съхранение 5 - 90 % 

Тегло и размери (допустимо отклонение 2mm) 

Ширина 294 mm 

Дълбочина 180 mm 

Височина 44 mm 

18  Суич 48 ports 

1000Mbps 

1 Суич 48 ports 1000Mbps 

Хардуерни спецификации: 

Standards and Protocols IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 

802.3ab, IEEE 802.3x 

Интерфейс: 

48 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto 

MDI/MDIX) 

Преносна среда: 

10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 

100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable 

(maximum 100m) 

Вентилатори 2 

Размери ( W x D x H ) 17.3*10.2*1.7 in. (440*260*44 mm) 

(допустимо отклонение 2mm) 

Максимален разход на енергия: 34.9W (220V/50Hz) 

Захранване 100-240VAC, 50/60Hz 

Производителност 

Switching Capacity 96Gbps 
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MAC Address Table 8K 

Buffer Memory 16Mb 

Packet Forwarding Rate 71.4Mpps 

Jumbo Frame 10KB 

Transfer Method Store-and-Forward 

Други: 

Certification FCC, CE, RoHS 

В опаковката 

48-Port Gigabit Rackmount Switch 

Захранващ кабел 

Инструкция за монтиране 

Rackmount Kits 

Гумени крачета 

Системно изисквания 

Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, 

NetWare®, UNIX® or Linux. 

Оперативна температура: 0℃~40℃ (32℉~104℉); 

Оперативна влажност: 10%~90% non-condensing; 

19  NAS storage device 1 NAS Storage device четириядрен Xeon D-1521 2.4/2.7GHz, без 

твърд диск(12x 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD), 8GB DDR4 

UDIMM ECC, 4x Lan1000, 2x USB 3.0, 2x expansion ports 

NAS с висока производителност и възможност за 

разширяване, опростява прехвърлянето на данни, оптимизира 

виртуалните пространства. Високоскоростен сървър с 

възможност за разширение  

Готов за 10GbE 

PCIe 3.0 слота за разширение ,с 4 гигабитови порта, RS3618xs 

предлага множество възможности за конфигуриране на 

пренос на данни. 

Хардуерни Спецификации: 

CPU 

CPU Xeon D-1521 

CPU Architecture 64-bit 

CPU Frequency Quad Core 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz 

Hardware Encryption Engine (AES-NI)  

Памет 

System Memory 8 GB DDR4 ECC UDIMM 

Memory Module Pre-installed 8GB (1 x 8GB) 

Total Memory Slots 4 

Memory Expandable up to 64 GB (16 GB x 4) 

Съхранение 

Drive Bays 12 

Maximum Drive Bays with Expansion Unit 36 

Съвместимост: 

3.5" SATA HDD 

2.5" SATA HDD 

2.5" SATA SSD 

Максимален капацитет 144 TB (12 TB drive x 12) (Capacity 

may vary by RAID types) 
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Максимален размер с платки за разширение 432 TB (144 TB + 

12 TB drive x 24) (Capacity may vary by RAID types) 

Максимален размер на разделение: 

200 TB (32GB RAM required, for RAID 5 or RAID 6 groups 

only) 

108 TB 

Hot Swappable Drive  

Външни портове 

RJ-45 1GbE LAN Port 4 (with Link Aggregation / Failover 

support) 

USB 3.0 Port 2 

Expansion Port 2 

PCIe 

PCIe Expansion 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) 

Add-in-card support PCIe Network Interface Card (Learn more) 

Файлови системи: 

Internal Drives  

Btrfs 

EXT4 

External Drives  

Btrfs 

EXT4 

EXT3 

FAT 

NTFS 

HFS+ 

exFAT* 

Notes exFAT Access is purchased separately in Package Center. 

Външен вид: 

Големина (Height x Width x Depth) 88 mm x 430.5 mm x 692 

mm (допустимо отклонение 2mm) 

Тегло: 14.5 kg (допустимо отклонение 0.5kg) 

Други: 

System Fan 80 mm x 80 mm x 4 pcs 

Fan Speed Mode  

Full-Speed Mode 

Cool Mode 

Quiet Mode 

Easy Replacement System Fan  

Power Recovery  

Ниво на шум* 50.2 dB(A) 

Scheduled Power On/Off  

Wake on LAN/WAN  

Захранване / Adapter 500W 

AC Input Power Voltage 100V to 240V AC 

Оперативна честота 50/60 Hz, Single Phase 

Потребление на енергия 142.76 W (Access) 

55.05 W (HDD Hibernation) 

British Thermal Unit 487.12 BTU/hr (Access) 
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187.84 BTU/hr (HDD Hibernation) 

Температурен диапазон на работа 5°C to 35°C (40°F to 95°F) 

Диапазон на влажност про работа 5% to 95% RH 

Сертификати 

EAC 

VCCI 

CCC 

RCM 

FCC 

CE 

BSMI 

20  Комуникационен 

щкаф 19" 

комуникационен 

шкаф, Triton RMA 

Series, 22U/800mm, 

свободно-стоящ, 

стъклена врата 

1 Комуникационен шкаф, 19", 22U, 800mm, свободно-стоящ, 

стъклена врата 

 

22U 19' Стоящ комуникационен шкаф. Размери: височина 

1080мм; ширина 600мм; дълбочина 800мм. Товароносимост 

400кг. Предна, стъклена врата. Метален гръб. 

21  Харддиск 3TB, NAS, 

SATA 6Gb/s, 64MB, 

3.5"(8.89 cm) 

8 3TB, NAS, SATA 6Gb/s, 64MB, 3.5" . (8.89 cm) 

Хардуерни спецификации: 

Интерфейс SATA 6 Gb/s 

Rotational Speed IntelliPower 

Buffer Size 64 MB 

Скорост на трансфериране: 

Buffer To Host (Serial ATA) 6 Gb/s (Max) 

Physical Specifications  

Капацитет про форматиране 3,000,592 MB 

Капацитет 3 TB 

Сектори 5,860,533,168 

MTBF 1,000,000 hours 

Физически размери  

Височина 26.1 mm (допустимо отклонение 2mm) 

Дълбочина 147 mm (допустимо отклонение 2mm) 

Широчина 101.6 mm (допустимо отклонение 2mm) 

Тегло 0.635 kg (допустимо отклонение 0.10g) 

Шок при удар (Четене) 65G, 2 ms 

Удар при съхранение 250G, 2 ms 

Шум 

Idle Mode 23 dBA (average) 

Seek Mode 0 24 dBA (average) 

Температура 

При работа -0° C to 70° C 

Влажност 

При работа 5-95% RH non-condensing 

Вибрация 

При работа 0.004 g²/Hz (10 to 300 Hz) 

Електрически изисквания 
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12 VDC 

Read/Write 250 mA 

Idle 230 mA 

Standby 7 mA 

Sleep 7 mA 

5 VDC 

Read/Write 280 mA 

Idle 260 mA 

Standby 105 mA 

Sleep 105 mA 

Консумация на енергия 

Read/Write 4.40 Watts 

Idle 4.10 Watts 

Standby 0.60 Watts 

Sleep 0.60 Watts 

22  Харддиск SSD 1TB, 

SATA 6Gb/s, 2.5" 

(6.35 cm), скорост на 

четене 550Mb/s, 

скорост на запис 

520Мb/s 

4 SSD 1TB, SATA 6Gb/s, 2.5" . (6.35 cm), скорост на четене 

550Mb/s, скорост на запис 520Мb/s 

Специално предназначен за модерни персонални компютри и 

лаптопи, с най-новата V-NAND и здрав, базиран на алгоритъм 

контролер, този бърз и надежден SSD диск се предлага в 

голямо разнообразие от съвместими разновидности и 

капацитет. По-голяма издръжливост Безопасно съхранение и 

рендиране на 4K видеоклипове с голям размер и 3D данни, 

използвани от най-новите версии на приложенията, до 8 пъти 

повече TBW (записани терабайти)* Общи характеристики 

Приложение Клиентски компютри Капацитет 1000GB , (1GB 

=1 милиард байта по IDEMA) * Действителният използваем 

капацитет може да е по-малко (поради форматиране, 

разделяне на диска, операционна система, приложения или 

други) Тип Форма 2,5 инча Интерфейс SATA 6 ГБ/сек. = 

интерфейс, съвместим със SATA 3 ГБ/сек. = и SATA 1,5 

ГБ/сек. = интерфейс Размери (ШxВxД) 100 X 69.85 X 6.8 (mm) 

Тегло Макс. тегло 50,0 Тип NAND V-NAND 3bit MLC 

Контролер MJX контролер Кеш памет 1GB  DDR4 SDRAM с 

ниско ниво на захранване Специална функция Поддръжка на 

TRIM TRIM поддръжка Поддръжка на S.M.A.R.T S.M.A.R.T 

поддръжка GC (Събиране на отпадъците) Алгоритъм за 

автоматично почистване на остатъците Поддръжка на 

криптиране AES 256-битово шифроване (Class 0) TCG/Opal 

IEEE1667 (шифрован диск) Поддръжка на WWN World Wide 

Name поддръжка Поддръжка на спящ режим на устройството 

Да Ефективност Последователно четене До 550 МБ/сек. 

последователно четене * Производителността може да варира 

в зависимост от системния хардуер и конфигурация 

Последователен запис До 520 МБ/сек. последователно 

записване* Производителността може да варира в зависимост 

от системния хардуер и конфигурация Произволно четене 

(4KB, QD32) До 98 000 операции вход-изход при случайно 

четене * Производителността може да варира в зависимост от 
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системния хардуер и конфигурация Произволен запис (4KB, 

QD32) До 90 000 операции вход-изход при случайно 

записване * Производителността може да варира в зависимост 

от системния хардуер и конфигурация Произволно четене 

(4KB, QD1) До 10 000 операции вход-изход при случайно 

четене * Производителността може да варира в зависимост от 

системния хардуер и конфигурация Произволен запис (4KB, 

QD1) До 42 000 операции вход-изход при случайно записване 

* Производителността може да варира в зависимост от 

системния хардуер и конфигурация 

 

 

1.2. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 2 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

 

 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката, 

инсталирането, конфигурирането, тестването, пускането в експлоатация и 

гаранционната поддръжка на 1 бр. широкоформатен цветен скенер А0 и доставка и 

гаранционна поддръжка на 1 бр. цветен плосък фото скенер за негативи и 

диапозитивни филми. Обордуването следва да отговаря на следните минимални 

изисквания: 

 

Таблица № 2 

№ Вид оборудване Бр. Функционални и работни (технически) 

характеристики на оборудването 

1 Широкоформатен 

цветен скенер А0 

1 Широкоформатен цветен скенер с широчина на 

сканиране до 44” (1118 mm) и дебелина на оригиналa 

до 30 mm 

 

Широчина, дължина на сканиране и дебелина на 

оригинала: 

Максимална ширина на сканиране 44" (1118 mm) / 

максимална ширина на оригинала 47.4" (1204 mm) 
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Максимална дължина на 

сканиране: Неограничена 

 

Дебелина на оригинала До 30 мм - with AUTOMATIC 

HEIGHT ADJUSTMENT 

 

Качество на сканиране: 

Разделителна способност Стандартно : оптическа 

2400 x 1200 dpi : максимална до 9600 dpi 

Точност на сканиране 0,1% +/- 1 pixel 

Дълбочина на цветовете 

- 48-bit color 

- 16-bit greyscale 

Цветово пространство sRGB, Adobe RGB, Device 

RGB 

Технология SELECTED TRUE LIGHT 

Оптимално осветяване на подвързан, извит или 

повреден оригинал за постигане на перфектен 

резултат без сенки от сканирането 

Технология Double Row Lense 

Значително по-висока пропускателна способност на 

светлината 

Технология Dynamic Stitching (RDS) 

Непрекъснато контролира сканираните данни от 

всеки сензор и ги поставя заедно в реално време. 

Всички отклонения, които могат да възникнат се 

коригират автоматично. 

Технология Pro Logic 

Технология с която се сканира веднъж за оптимални 

резултати. Автоматичен процес за филтриране на 

замърсявания / фон и подчертаване на информация за 

изображенията, идеален за оригинали с лошо 

контраст. 

 

Ергономия: 

USB интерфейс директно върху скенера 

- Печат на оригиналите от USB-Stick 

- Сканиране на оригинали върху USB-Stick 

Автоматичен работен процес (шест свободно 

програмируеми Горещи клавиши на контролния 

панел на скенера) 

Всички функции на ScanManager могат да се 

съхраняват. Извикват се с едно кликване. Броят на 

Фаворити (персонализирани настройки, например 

дефинирани профили за сканиране), не е ограничен в 

ScanManager. 

Лесна подмяна на сканиращото стъкло 

Смяната на стъклото за сканиране се извършва без 

инструменти - просто, бързо и абсолютно 
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ергономично! 

SAFE GUARD  

- Патентована технология на транспортиране на 

медиите, осигуряваща защита на стари и скъсани 

документи 

SAFE DRIVE 

- До 500% по-дълъг жизнен цикъл на сканиращото 

стъкло, в сравнение със скенери без ROWE SAFE 

DRIVE 

- Безопасно сканиране на чупливи оригинали 

- Регулиране на скоростта на сканиране 

Функция Face-up: 

"Виж какво сканираш“ функция – чертежа се сканира 

с лицевата част нагоре 

Активно освобождаване 

Задни движещи транспортни ролки, гарантиращи 

безопасно освобождаване на оригиналите, без 

задръстване в скенера 

 

Скорост на сканиране: 

Цветно (24-битов RGB) и 8-битов индексиран цвят 

при 200 DPI Turbo 

12,00 метра за минута / 7.87 инча за секунда 

Черно / бяло (1-бит) и grayscale (8бита) при 200 DPI 

Turbo 23.00 метра за минута / 15.09 инча за секунда 

 

Производителност / интерфейси: 

Document Improvement System (DIS) 

Всички промени могат да бъдат направени след 

сканиране. Не се изисква повторно сканиране. Всички 

направени промени се показват незабавно на 

монитора 

Разпознаване на ширината на оригинала със система 

„On the fly“ 

„On the fly“ - по време на процеса на сканиране се 

определя точната ширината на оригинала. Вече не е 

необходимо движение напред и назад за определяне 

на ширината на оригинала. 

Динамично разпознаване на ширината оригинала 

Автоматично и точно разпознаване на широчината 

дори когато оригинала е увреден, например скъсан 

ъгъл 

Без време за загряване 

Незабавно сканиране (и при цвят) 

EFFICIENT SCANNING 

Висока производителна система за разпознаване на 

оригинала в реално време и за трансфер на данни 

SuperSpeed USB 3.0 

Дава възможност за компресиране на данни без 
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загуба и увеличаване на пропускателната способност 

на данни на до 1000% увеличено сравнено с High 

Speed USB 2.0 HighSpeed USB 2.0 

Дава възможност за компресиране на данни без 

загуба и увеличаване на пропускателната способност 

на данни на до 200% увеличено сравнено с High 

Speed USB 2.0 DIN A0, цветно (24-bit RGB), с 

използване на Автоматично разпознаване на 

широчината и SuperSpeed USB 3.0 300 х 300 dpi - 260 

документа за час 

DIN A0, черно-бяло (1-bit) и greyscale (8-bit), с 

използване на Автоматично разпознаване на 

широчината и SuperSpeed USB 3.0 

300 х 300 dpi - 680 документа за час  

600 х 600 dpi - 440 документа за час 

Захранване 

100 - 240 V, 50/60 Hz 

Консумация на енергия 

При работа – 34 W ; В режим на пестене на енергия с 

програмируем таймер – 0,4 W 

Сертификати: 

RoHS, ENERGY STAR, CE, CCC, UL, cUL, CB, FCC 

Part 15 Class B, EAC, BSMI, BIS 

Тегло 

25 кг 

Размери 

398 x 1422 x 164 mm 

 

SCAN MANAGER: 

Приложения 

ScanManager създава raster file формати, които могат 

да бъдат използвани във всяко CAD или GIS 

приложение като AutoCADTM, SolidWorksTM, 

MicrostationTM, ArcGISTM и всички приложения за 

обработване на изображения като PhotoshopTM, 

CorelDrawTM. 

Файлови формати 

TIFF (UNCOMPRESSED, JPEG, G3, G4, PACKBITS, 

LZW), 

MULTIPAGE-TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, MULTIPAGE-

PDF, 

MULTIPAGE-PDF/A, BMP, JPEG 2000, CALS, PNG, 

DWF 

ScanManager Twain 

TWAIN + EDIT 

Включва сканиране към всички приложения с Twain 

support, basic kit image processing, 2 viewers with 

overview and main viewer, ICC color management и др. 

ScanManager LT 
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TWAIN + EDIT + SCAN 

Включва ROWE ScanManager Twain и в допълнение: 

scan-to-net, scan-to-USB, scan-to-email и др. 

Поддържани операционни системи 

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, 

Windows Vista, Windows XP SP3, 32-bit and 64-bit 

Cloud enabled 

Съвместим с OneDrive™, Dropbox™, Apple iCloud™, 

Amazon Cloud Drive™, Google Drive™ и др. 

 

- широчина на сканиране до 44” (1118 mm) 

- дебелина на оригинала - до 30 мм – включена 

опция AUTOMATIC HEIGHT ADJUSTMENT 

- KIT 40B/W and COLOR Scan Module със скорост 

 

на сканиране цветно / черно-бяло - 12 / 23 метра за 

минута 

- ScanManager LT - софтуер за директно сканиране - 

scan-to-net, scan-to-USB, scan-toemail, scan-to-cloud 

- Стандартен стенд за скенера 

- Touchscreen Holder - стойка за монтаж на монитор 

- Document Return Guides – водачи на документа 

 

2 Цветен плосък фото 

скенер за негативи и 

диапозитивни филми 

1 Тип скенер: Професионален цветен плосък фото 

скенер за негативи и диапозитивни филми с 

4.0 Dmax, усъвършенствана оптика и сканиране с два 

обектива, което дава по добри резултати при 

сканиране на различни медиа формати (негативи и 

диапозитивни филми). Два комплекта с холдери за 

филми и диапозитиви с енергийно ефективна LED 

подсветка. 

SilverFast® SE Plus and X-Rite i1® color management 

software 

Оптична резолюция: 

Dual Lens System 

4800 dpi и 6400 dpi 

Хардуерна резолюция: 

4800 x 9600 dpi 

6400 x 9600 dpi с Micro Step Drive технология 

+H51+H314 

Максимална резолюция: 12,800 x 12,800 dpi 

Ефективни пиксели: 

40,800 x 56,160 (4800 dpi) 

37,760 x 62,336 (6400 dpi) 

Цветове : 48-bits per pixel  

Сива гама: 16-bits per pixel 

Оптична наситеност: 4.0 Dmax  

High Pass Optics: 

Anti-reflective optical coatings 
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High-reflection mirror 

Максимална площ на сканиране: 8.5" x 11.7" 

Източник на светлина: ReadyScan LED technology 

Скорост на сканиране: 

Скорост на сканиране: 4800 dpi 

Всички цветове: 10.8 msec / line (приблизително) 

Монохромно: 10.8 msec / line(приблизително) 

Надежност: MCBF: 100,000 cycles  

Transparency Адаптер 

Transparency Размер:H14 

Transparency адаптер: 8" x 10" (максимален размер) 

Transparency адаптер изплозвайки фимов холдер/fluid 

mount: 5.9" x 9.74" 

Поддържани филмови размери: 

35 mm диапозитиви (12 кадъра) 

35 mm филмови ленти (18 кадъра) 

Среден размер филм (1 кадър, до  6 x 20 cm) 

4" x 5" филм (1 кадър) 

 

Премахване на прах и надраскване: 

Digital Dust Correction чрез софтуера а сканиране 

Digital ICE Technologies for Film and Prints 

Optional Fluid Mount 

Поддържани операционни системи: 

•Windows 10 

•Windows 8 – 8.1 

•Windows 7 

•Mac OS X 10.6.x – 10.10.x 

Размери: 

19.8" x 12.1" x 6" (W x D x H) (допустимо отклонение 

0.02") 

Тегло: 

14.6 lb ) (допустимо отклонение 0,02 lb) 

 

 

1.3. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 3 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 
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 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката и 

гаранционната поддръжка на фото техника, която следва да отговаря на следните 

минимални изисквания: 

Таблица № 3 

№ Вид на 

оборудването 

Бр. Функционални и работни (технически) характеристики на 

оборудването 

1 Тяло на 

фотоапарат 45,7 

МР 

1  Професионален цифров огледално-рефлексен 

фотоапарат (DSLR) с BSI-CMOS сензор с размер 35.9 x 23.9 

mm и разделителна способност от 45,7 милиона ефективни 

пиксела. Максимална резолюция на кадъра от 8256 x 5504 

пиксела,14-битов RAW формат, 4К UHD (3840 х 2160) видео. 

Светлочувствителност от ISO 64 до 25 600. Скорост на затвора 

30сек. - 1/8000сек. Фокусна система със 153 точки за 

фокусиране. Оптичен визьор и подвижен 3.2 инча сензорен 

LCD TFT дисплей с 2 359 000 точки. Тяло с размер 5.75 x 4.88 

x 3.11инча, направено основно от магнезиева сплав с тегло 

1005гр. 

 

2 Обективи  Всички посочени по-долу обективи и аксесоари към тях трябва 

да са предназначени за тялото на професионалния DSLR 

фотоапарат и да са продукция на фирмата производител на 

същия, както и да са окомплектовани с неутрален филтър, 

калъф, сенник, предна и задна капачка. Фокусното разстояние 

на обективите е посочено като еквивалентно на 35мм филм. 

2.1 Обектив 105mm 

f/2.8 micro 

1  Обектив с фокусно разстояние 105 мм при 24х36 

формат на кадъра продукция на фирмата производител на 

посочения DSLR фотоапарат, окомплектован с неутрален 

филтър, калъф, сенник, предна и задна капачка. Максимален 

зрителен ъгъл при 24х36 формат на кадъра – 23°20'. Диапазон 

на диафрагмения отвор-f/2.8-32. Предназначен за макроснимки 

само в ръчен режим на фокусиране и минимално разстояние на 

фокусиране 40.84 см. Размер на използваните филтри-52 мм. 

Конструкция на обектива - стъклени елементи-10бр. в 9 

групи.Тегло 515 грама. 

 

2.2 60mm f/2.8  1 Фокусно разстояние 60 мм. Диапазон на диафрагмения отвор-

f/2.8-32. Предназначен за професионалния DSLR фотоапарат 

за макроснимки с минимално разстояние на фокусиране-18,5 

см. Зрителен ъгъл при 24х36 формат на кадъра – 39°40. 

Максимален коефициент на репродукция 1х. Размер на 

използваните филтри-62 мм. Конструкция на обектива-

стъклени елементи на обектива 12бр. в 9 групи, наличие на 

елементи от ED стъкло, асферични лещи и такива с 

нанокристално покритие.Тегло 425 грама. 

2.3 85mm f/2.8  1 Фокусно разстояние 85 мм. Зрителен ъгъл при 24х36 формат 



 

36 

 

на кадъра – 28°30’. Диапазон на диафрагмения отвор-f/2.8-32. 

Обектив с контрол на перспективата с възможност за +/-11,5 

мм отместване и накланяне +/-8.5º.Минимално разстояние на 

фокусиране-39см. Максимален коефициент на репродукция-

1/2. Размер на използваните филтри-77мм. Конструкция на 

обектива-стъклени елементи на обектива 6 бр. в 5 групи. 

Наличие на елементи с нанокристално покритие. Тегло-

635грама. 

 

2.4 300mm  f/4  1 Фокусно разстояние-300 мм. Зрителен ъгъл при 24х36 формат 

на кадъра – 8°10'. Диапазон на диафрагмения отвор-f/4-32. 

Минимално разстояние на фокусиране-1,4 м. Наличие на 

функция за намаляване на вибрациите (VR). Размер на 

използваните филтри-77мм. Конструкция на обектива-

стъклени елементи на обектива 16 бр. в 10 групи. Тегло-755гр. 

 

2.5 45mm f/2.8  1 Фокусно разстояние 45 мм. Зрителен ъгъл при 24х36 формат 

на кадъра – 51°. Диапазон на диафрагмения отвор-f/2.8-32. 

Обектив с  възможност за контрол на перспективата  +/-11,5 

мм отместване и накланяне +/-8.5 º. Минимално разстояние на 

фокусиране-25,3см. Максимален коефициент на репродукция-

1/2. Размер на използваните филтри-77мм. Конструкция на 

обектива-стъклени елементи на обектива 9 бр. в 8 групи. 

Наличие на елементи с нанокристално покритие. Тегло-740гр. 

 

2.6 14-24mm f/2.8  1 Обектив с вариращо фокусно разстояние 14-24мм. Зрителен 

ъгъл при 24х36 формат на кадъра – 114°-84°. Диапазон на 

диафрагмения отвор-f/2.8-22. Минимално разстояние на 

фокусиране-0,28м. Конструкция на обектива-стъклени 

елементи на обектива 14бр. в 11 групи, наличие на елементи от 

ED стъкло, асферични лещи и такива с нанокристално 

покритие. Тегло-1000грама. 

 

2.7 24-70mm f/2.8  1 Обектив с вариращо фокусно разстояние 24-70мм.Зрителен 

ъгъл при 24х36 формат на кадъра – 84°-34°20. Диапазон на 

диафрагмения отвор-f/2.8-22.Минимално разстояние на 

фокусиране-0,38м. Наличие на функция за намаляване на 

вибрациите (VR). Размер на използваните филтри-82мм. 

Конструкция на обектива-стъклени елементи на обектива 

20бр. в 16 групи, наличие на елементи от ED стъкло, 

асферични лещи и такива с нанокристално покритие. Тегло-

900грама. 

 

2.8 70-200mm f/2.8  1 Обектив с вариращо фокусно разстояние 70-200мм. Зрителен 

ъгъл при 24х36 формат на кадъра – 34°20' – 12°20'. Диапазон 

на диафрагмения отвор-f/2.8-22. Минимално разстояние на 

фокусиране-1,1м. Наличие на функция за намаляване на 

вибрациите (VR), Размер на използваните филтри-77мм. 

Конструкция на обектива-стъклени елементи на обектива 
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22бр. в 18 групи, наличие на елементи от ED стъкло и такива с 

нанокристално покритие. Тегло-1430грама. 

 

 Аксесоари   

3 Extension Ring 8 

mm  

1 Екстендер 8мм – външен пръстен за  макрофотография без 

автофокус произведен от фирмата производител на 

фотоапарата и съвместим с посочения по-горе обектив 105/2,8. 

4 Extension Ring 27.5 

mm  

1 Екстендер 27,5мм – външен пръстен за  макрофотография без 

автофокус произведен от фирмата производител на 

фотоапарата и съвместим с посочения по-горе обектив 105/2,8. 

5 Extension Ring 14 

mm 

1 Екстендер 14мм – външен пръстен за  макрофотография без 

автофокус произведен от фирмата производител на 

фотоапарата и съвместим с посочения по-горе обектив 105/2,8. 

6 Компактни 

фотокамери за 

работа на терен 

при 

документиране на 

архитектурни и 

археологически 

обекти, музеи и пр. 

5 Компактни фотокамери с 4.2х оптичен зум (24-100mm 

еквивалентно на 35мм филм). Диапазон на диафрагмения 

отвор f/1.8-2.8. Сензор CMOS Bayer RGB с размер 13.2 х 8.8мм 

(1инч) и разделителна способност от 20 милиона ефективни 

пиксела. 1920 x 1080 видеозаснемане. Подвижен 3.0 инчов 

LCD дисплей с 1 040 000 точки. Диапазон на чувстителност 

125-12800 ISO. Скорост на последователно заснимане - 8 

кадъра в секунда при 20MP. 

 Студийно 

оборудване, 

осветление и 

аксесоари: 

  

7 Светкавица 1 Водещо число във формат 24х36 при ISO100 с 35 мм обектив – 

34,5 при стандартен метод на осветяване. Водещо число във 

формат 24х36 при ISO100 с 200 мм обектив – 55 при 

стандартен метод на осветяване. Наличие на безжично 

радиоуправление. Произведена от фирмата производител на 

фотоапарата и съвместима с него. 

 

8 Студийно 

осветление 

 

Light Storm LC 

120d II Daylight 

LED 2-Light Kit 

with Gold Mount 

Battery Plate 

2 Студийно осветление – два комплекта с по 2 LED светодиодни 

осветителни тела с алуминиева конструкция всяко с мрежово и 

акумулаторно захранване за студио или на път, вентилаторно 

охлаждане, регулиране интензитета на светлината от 1 до 

100% локално на устройството или чрез наличното безжично 

дистанционно управление, заедно с оргинални: рефлектори, 

стойки, окабеляване и куфар за съхранение и безопасно 

транспортиране.   

Размери на единично осветително тяло - 30 x 19,3 x 12,4 см и 

тегло: 2.2 кг заедно с рефлектора, Характеристики на 
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излъчваната светлина – цветна температура - Daylight 5500K, 

индекс на цветопредаване - Color Rendering Index (CRI)- 96, 

интензивност без рефлектор 110 fc / 1183.6 lux на 2m, с 

рефлектор 158 fc / 1700.1 lux на 2 m. 

 

9 BoomBox 

Octagonal Softbox 

with Bowens Mount 

(36") 

4 4 броя софтбокса с размер 36 инча съвместими с комплектите 

осветителни тела с отваряне и затваряне като чадър,силно 

отразяваща сребриста вътрешност, подвижни предни и 

вътрешни дифузори, дефлекторна плоча за особено мека 

светлина, твърди алуминиеви пръти, спици и пръстени. 

 

10 Статив за 

фотоапарати  

Карбонова основа 

3-секции  

1 Основа на статив с три крака. Материал: Карбонови нишки, 

Секции: 3, Пристягане на секциите: Цанги, 

Максимален диаметър на секциите: 32.9 мм, Минимален 

диаметър на секциите: 23 мм 

Максимална височина с извадена колона: 1661 мм 

Максимална товароносимост: 21 кг, Дължина в сгънато 

състояние: 640мм, 

Минимална височина:160 мм 

Нормална височина с прибрана колона: 1330 мм 

Тегло: 1.88 кг 

Възможност за промяна в ъгъла на краката под 3 различни 

ъгъла, включително 82 градусов за да може да се снима от 

ниска гледна точка на нивото на земята. Централната колона 

да е оборудвана с кука за закачане на допълнителна 

противотежест, както и с възможност за обръщане. 

Възможност за разделяне на централната колона, като по този 

начин да остава само горната й част и статива да може да 

"слезне" максимално ниско. 

 

 

11 Фотоглава за 

статив 

1 Трипозиционна професионална глава на статив предназначена 

за фотоапарат, произведена от фирмата производител на 

трикраката основа на статив и съвместима с него. 

Височина: 130 мм, диаметър на основата - 70 mm 

Максимална товароносимост: 8 кг 

Материал: Магнезий 

Тегло: 0.71кг   

Прецизен контрол чрез изпъкнала заключваща се топка, 

комбинирани две заключващи системи в едно. Независими 

панорамни контроли за прецизно позициониране. 
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Маса за 

репродуциране  

1 Предметна маса за репродуциране. Състояща се от базисен 

модул на две нива – едното ниво за фона, другото за прозрачен 

твърд плексиглас издържащ предметите без увисване. Размери 

на работния плот минимум 60х60см.Височина на работния 

плот около 30см. Втори модул повишаващ височината на 

работния плот с около 60 см. Изработена от стоманени тръби 

емайлирани в фотографско черно, без отблясъци. 
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Комплектована с две еднакви LED осветителни тела 

оборудвани със стойки и софт боксове. Характеристики на 

излъчваната светлина –  интензивност еквивалентна общо на 

1000 вата светлина с нажежаема жичка, индекс на 

цветопредаване минимум 92 Color Rendering Index (CRI) и 

цветна температура – Daylight. 

13 Снимачни 

аксесоари - чанти, 

сенници, филтри, 

дистанционно, 

памет карти, 

батерии, цветни 

таблици и др  

1 Аксесоари за компактните фотокамери: 

      - 5 броя чанти 

      - 5 броя карти памет тип SDНC с големина 32GB и скорост 

на запис 40МВ/сек, скорост на четене 90МВ/сек, като картите 

да са удароустойчиви на атмосферни влияния, сътресения и 

рентгенови лъчения.  

 

Аксесоари за професионалния DSLR фотоапарат: 

     - резервна батерия, 

три броя професионални карти памет тип SDXC с големина 

64GB и скорост на запис 90МВ/сек, скорост на четене 

170МВ/сек, като картите да са водонепропускливи, устойчиви 

на удари, висока и ниска температура и рентгенови лъчения 

     - два броя калъфи за по 3 бр. карти памет тип SD,  

     - четец за професионалните карти памет със скорост на 

четене до 500MB/сек., 

      - безжичен дистанционнен спусък, 

      - предпазен капак за LCD дисплея, адаптер за 

дигитализиране на филми,  

      - непромокаем и прахоустойчив куфар с уплътнения за 

предпазване на техниката побиращ фотоапарата и обективите с 

постоянно фокусно разстояние,  

       - репортерска чанта побираща фотоапарата, светкавицата и 

варио обективите,  

       - комплект за почистване на фотокамери със сменяема 

оптика. 

 

14 Студийни 

аксесоари- фонове, 

стойки, завеси и 

други  

1 Аксесоари за ръчната светкавица: 

външен рефлектор-дифузьор, 

 

Аксесоари за обективите: 

       - циркулярен поларизационен филтър за обективите 

предназначени за макро снимки (105мм, 60мм, 85 мм) 

продукция на фирмата производител на фотоапарата. 

 

Аксесоари за студийна предметна маса:  

       - PVC фонове за продуктова фотография с подходящи 

размери – бял, светло сив, тъмно сив, черен, син, червен, зелен, 

черен градиентен, 

       - два комплекта 5 в 1 отражателни дискове с диаметър 56 

см заедно със съответните рамена за закрепване към сандартни 

стойки,  

       - два комплекта сива и цветна скала тип Kodak Q13 с 
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размери 60х200 мм, 

       - два комплекта сива и цветна скала тип Kodak Q13 

размери 76х356 мм  

       - Resolution Test Chart – стандартна карта за измерване 

резолюцията на фотокамерите и качествата на обективите,  

       - палатка за предметна фотография 75х75х75. 

       - статив с напречно двусекционно рамо (жираф) заедно със 

съответната противотежест - максимална дължина на рамото-

над 200 см, максимална височина на статива – не по-малко от 

180 см, товароносимост - при максимална дължина на рамото 

5кг, материал-неръждаема стомана. 

 

1.4. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 4 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

 

 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката, 

инсталирането, конфигурирането, тестването, пускането в експлоатация на 

оборудването по точка 1 от таблицата по-долу (таблица № 4), доставка и застраховка за 

оборудването по т.6-12 от таблицата по-долу (таблица № 4) и доставката и 

гаранционната поддръжка на оборудването по останалите позиции, което следва да 

отговаря на следните минимални изисквания: 

Таблица № 4 

№ Вид на оборудването Бр. Функционални и работни (технически) характеристики 

на оборудването 

1 Скенер за кино ленти 

35 мм с възможност 

за приставка за 

сканиране на 16 мм 

кино лента 

1 Филмов скенер за сканиране на 35мм кинолента, с 

възможност за сканиране в реално време в резолюция 4К, 

Thunderbolt 3 connector, сканиране и на звукова пътека, с 

възможност за скниране и на 16 мм кинолента 
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1а Приставка за 

сканиране на 16 мм 

кинолента  

1  Съвместима със скенера от точка 1 

1б Приставка за 

сканиране на  аудио 

от кинолента 

1   Съвместима със скенера от точка 1 

2 Видео камера за 

теренна работа, HD 

формат и формат на 

записа MPEG-4 

AVC/H.264, AVCHD 

3 ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ (35MM) (ВИДЕО): 

26,8 - 804,0 мм (16:9) 

ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ (35MM) (ИЗОБР.): 

26,8 - 804,0 мм (16:9) 

32,8-984,0 mm (4:3)  

Оптично варио: 30x 

Максимална светлосила: F1.8-F4.0 

Размер на сензора: 1/5.8" (3,1 мм) Exmor R® CMOS с 

подсветка 

Процесор: Bionz X 

Резолюция на видео: поне Full HD (1920 x 1080)  

Слот за памет: SD 

Видео формати: MPEG-4 AVC/H.264 

Минимално предметно разстояние: Прибл. 1 cm 

(Широчина), Прибл. 80 cm (Теле) 

Вход: HDMI 

Режими на измерване на експонацията: 

Многозоново/точково 

Стабилизация: Оптична (5 стъпки) 

Възможност за ръчни настройки на бял баланс, фокус, 

бленда, скорост 

Възможност за включване на външен микрофон 

3 Карти памет  8 SD памет карта със параметри поне: 

скорост на четене: 170MB/сек.  

Скорост на запис: 90MB/сек. 

Да е съвместима с видео камерите по точка 2. 

4 Стативи  4 Видео статив с възможност да издържи камерата поточка 2 

и с видео глава. 

5 Чанти за камерите  4 Чанта, която да може да събере камерата с аксесоарите й. 
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6 Фотоапарат с 

резолюция над 20 

мегапиксела, фул 

фрейм, със запис на 

4К видео. Обективите 

и фотоапарата да 

имат задължително 

стабилизация. 
С максимално дълъг 

запис без прекъсване, 

поне 30 мин. 

1 Фотоапарат с резолюция над 20 мегапиксела, фул фрейм, 

със запис на 4К видео. Обективите и фотоапарата да имат 

задължително стабилизация за видео запис. 
С максимално дълъг видео запис без прекъсване, поне 30 

мин. 

Включена застраховка за гаранционния срок 
 

7 Видео обектив 

VARIO 12-35mm f/2.8 

II ASPH. POWER 

O.I.S. 8 със 

стабилизация 

1 Видео обектив VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER 

O.I.S. 8 със стабилизация 

Съвместим с фотоапарата от точка 6. 

Включена застраховка за гаранционния срок 

8 Видео обектив 

VARIO 35-100mm 

f/2.8 II POWER O.I.S. 

1 Видео обектив VARIO 35-100mm f/2.8 II POWER O.I.S. със 

стабилизация 

Съвместим с фотоапарата от точка 6. 

Включена застраховка за гаранционния срок 

9 Видеоустройство 

Atomos Ninja V 

1 Видео устройство с характеристики: Запис на 4К видео с 

60p, 10-Bit сензорен дисплей, 4K HDMI вход, AtomHDR 

режим с 10 стопа динамичен диапазон, 10-Bit 4:2:2 ProRes 

& DNxHR кодиране, запис на Mini SSD, Мак. 

видеорезолюция: 4096 x 2160p 24/25/30/50/60, Дисплей: 

1920 x 1080 (5”), Памет: 2.5" SSD/HDD. Съвместимо с 

фотоапарата от точка 6. 

Включена застраховка 

10 карта SDXC 64GB 

2000X 300mb/s 

2 Памет карта карта SDXC 64GB 2000X 300mb/s с 

характеристики: Капацитет: 64 GB, Клас 10, UHS-II, Макс. 

скорост на четене: 300 MB / сек, Maкс. скорост на 

трансфер: 260 MB / сек. Подходяща за видео запис с 

фотоапарата от точка 6. 

Включена застраховка за гаранционния срок 

11 Видео статив 1 видео статив с възможност за използване с камери до 8 

килограма. Главата да е с възможности за контрол върху 

вертикалното и хоризонталното движение, както и задаване 

на противотежест спрямо теглото на камерата. MAX/MIN 

височина: 164 cm / 33 cm. С калъф. 

Включена застраховка за гаранционния срок 
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12 Фотораница 1 Чанта или раница с възможност да побере тяло и два 

обектива + аксесоари - карти, батерии, филтри 

 

 

 

1.5. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 5 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

 

 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката и 

гаранционната поддръжка на аудио оборудване, което следва да отговаря на следните 

минимални изисквания: 

Таблица № 5 

№ Вид на 

оборудването 

Бр. Функционални и работни (технически) 

характеристики на оборудването 

1 Аудиоинтерфейс 

с дигитална 

връзка и висока 

разделителна 

способност  

3 18x общо аналогови/дигитални входа и изхода, независими 

Разделителна способност 24 Bit / 192 kHz на АЦП/ЦАП 

конвертора 

2x Микрофонни предусилвателя с цифрово управление на гейна 

и независимо 48 волта фантомно захранване. 

Инструментален вход 

8x Аналогови входа и изхода 

ADAT съвместимост 

SPDIF – цифров вход/изход 

2 МИДИ входа/изхода 

Синхронизация по WC (WordClock) 

ICC система за синхронизация 

SyncCheck – система за контролиране на синхронизацията 

SyncAlign – стандарт за синхронизация 

SteadyClock стандарт за синхронизация 

Пълен софтуерен контрол на мониторинга 

Проектиран за „един рак“ пространство. 
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2 Аудиоинтерфейс 

с дигитална 

връзка и висока 

разделителна 

способност с 

подходящ 

процесинг за 

студио 

1 Разделителна способност 32-Bit/ 384 kHz за запис и 

възпроизвеждане 

4 AXR Хибридни микрофонни предусилвателя с проектиран от 

Рупърт Нив SILK система. 

SSPLL технолоигия за нисък процент на математическа грешка 

при преобразуване 

DSPX чип и пълен виртуален контрол на всички хардуерни 

компоненити мониторни кръгове. 

28 x 24 Виртуален смесител тип „Матрица 28x24“ 

48V Фантомно захранване 

2 комбинирани канон/жак входа за: 

микрофон/линия/.инструмент 

2 комбинирани канон/жак входа за: микрофон/линия 

8 линейни входа с 6.3 mm жак 

8 линейни изхода с 6.3 mm жак 

2 Цифрови ADAT / S/PDIF входа и изхода по стандарт AES/EBU 

Sub-D25 

3 Кабели  5 Аудио разклонител от женски канон към два мъжки канона. 

 

4 Магнетофон  1 Ролков репортерски магнетофон Награ с 2 глави за 

дигитализиране на архива на ИИИзк. 

Гаранционен срок – минимум 6 месеца 

 

5 Магнетофон  1 Ролков репортерски магнетофон  с 2 глави за дигитализиране на 

архива на ИИИзк 

Гаранционен срок – минимум 6 месеца 

6 Портативен 

аудиорекордер 

6 HD Видео резолюция над 3M HD (2304 x 1296) 30fps, HD1080p 

30fps, HD720p 60fps, HD720p 30fps, WVGA 60fps, WVGA 30fps 

Видео формати: MPEG-4 AVC/ H.264 MOV 

3 Мегапикселов CMOS сензор 

160 градуса широчина на оптичната леща 

Фиксиран фокус: 36 см до безкрайност 

F2.0 с 16.6 mm дължина на лещата  

Дигитален зум 1-4x 

Таймър с 3, 5 до 10 секунди 

2.7" Цветен ЛСД тъчскрин 

Готови настройки за осветеност: дневен, нощен, концертен 

Опция за директен стрийминв HD качество 

Аудио запис с разделителна способност 24 bit/ 96 kHz PCM 

Включен X/Y микрофон XYQ-8 - сгъваем 

Аудио опции: Нискочестотен срязващ филтър (режими 

концерт//соло/конференция) 

Максимално ниво по SPL: 140 decibela 

2 комбинирани (жак/канон) входа за линия и инструменти 

Линеен/Слушалков изход 

 

7 Слушалки за 

студио 

4 Затворен тип 

Изцяло покриващи ушите 
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Тип: Динамични 

Diffuse field equalization 

Импеданс: 250 ома 

Максимално възпроизвеждане по SPL: 96 dB 

Честотна лента: 5 - 35.000 Hz 

3 m кабел с 3.5 mm жак 

Адаптор с резба към 6.3 милиметра 

Тегло с кабел: 375 грама 

Тегло без кабел: 287 g 

Включва чанта с предпазител 

 

8 Консумативи за 

аналогов 

грамофон – игли 

дози 

1 Диамантени игли за 78 оборота плочи 

Дози за 78 оборотови плочи 

9 Грамофон 

at_lp120_usbhc 

1 Мотор със система Direct Drive 

Линеен изход и USB изход 

Държач за плочите от алуминий 

3 скорости на възпроизвеждане: 33/45/78 RPM 

Превключваем усилвател за линейния вход 

Кварцов контрол на оборотите/интонацията: +/- 20 % 

Стробоскопичен държач за плочи с индикатор за оборотите 

Възможност за обратно въртене 

10 Колони със 

стойки 

4 8 инчов уфър (75 W) + 1 инчова “пищялка“ (45 W) 

Power: 120 вата 

Система за бас рефлексия 

Честотна лента: 38 Hz - 30,000 Hz 

Входове: балансиран канон и 6,3 милиметра балансиран жак 

Астройваемо входящо ниво 

Корекция на стаята с високочестотен корелатор 

Размери : 250 x 390 x 334 mm 

Тегло: 10.2 kg 

 

2. Изисквания към предлаганото оборудване и към изпълнението на поръчката за 

всяка обособена позиция: 

2.1. Поръчката следва да се изпълнява в съответствие с приложимото законодателство и 

изискванията на възложителя. 

2.2. Доставеното оборудване следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на 

производителя на съответната марка) и неупотребявано. 

2.3. Изисквнето по т.2.2.а именно - оборудването да бъде ново и неупотребявано, както и 

всички съпътстващи го изисквания, не се прилага по отношение на магнетофоните, 

включени в обособена позиция № 5, описани в Раздел 1.Б, т. 1.5. , таблица № 5 – т. 4 и т. 5. 

2.4. Поръчката следва да се изпълнява съответствие с всички приложими нормативни 

актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора. 

2.5. Предлаганото оборудване следва да е в текущата продуктова линия на съответния 

производител и да не е свалено от производство към датата на подаване на офертата.  
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2.6. Изисквнето по т.2.5. не се прилага по отношение на магнетофоните, включени в 

обособена позиция № 5, описани в Раздел 1.Б, т. 1.5. , таблица № 5 – т. 4 и т. 5 

2.7. Предлаганото оборудване трябва отговоря на всички изисквания в Република 

България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и 

включване към електрическата мрежа (да бъде пригодено за работа в стандартизираната 

електрическа мрежа в Република България). 

2.8. Предлаганото оборудване следва да бъде с гаранционен срок минимим 24 месеца, 

освен в случите, в които възложителят изирично е допуснал по-различен срок. В 

техническите си предложения участниците изрично посочват предлагания от тях 

гаранционен срок на оборудването. 

2.9. Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и 

международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и 

нива на шум. 

2.10. Предлаганите от участниците стоки трябва да съответстват или да надвишават в 

техническо отношение посочените минимални изисквания в техническите спецификации на 

Възложителя. Техническото предложение на участниците трябва да включва задължително 

техническа документация (каталози, брошури, листове с технически данни/технически 

характеристики и/или др.) и/или посочен линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, която позволява да се направи 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 

Забележка: Участник, който е представил техническо предложение, което не 

позволява да се установят точно предлаганите спецификации, ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. 

2.11. Определеният изпълнител следва да осигури за своя сметка транспорта и товаро-

разтоварните дейности по доставката до мястото на изпълнение и в случаите на гаранционна 

поддръжка. 

2.12. Доставеното оборудване следва да има маркировка „СЕ Mark“ („Декларация за 

съответствие“) от производителя;  

2.13. В случай че преди изпълнение на доставката по договора, предложеното в офертата на 

изпълнителя оборудване е спряно от производство, изпълнителят предлага оборудване със 

същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния 

производител. Цената на новото предложено оборудване следва да е същата или по-ниска от 

предложената такава за оборудването, спряно от производство. Доставката на съответното 

оборудване става след проверка и писмено одобрение по отношение на техническите 

характеристики от Възложителя.  

2.14. Доставените стоки задължително следва да бъдат придружени от всички изискуеми 

документи, съгласно приложимите нормативни актове, в това число: 

 гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставените стоки, и 

условия за гаранционна поддръжка; 

 наръчник на потребителя (ръководство за експлоатация) и информация за съхранение 

на български или английски език. 
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2.15. Всяка доставена стока трябва да бъде окомплектована така, че да бъде работоспособна 

и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че дадена стока не 

може да изпълнява дадена функция, то тя следва да се приведе за сметка на изпълнителя в 

състояние, при което може да изпълнява функциите, заложени в спецификацията и 

техническото му предложение.  

2.16. След извършване на доставката изпълнителят следва да извърши инсталиране, 

конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на съответното оборудване. 

2.17. При точно, качествено и отговарящо на изискванията изпълнение, приемането на 

доставената стока, която е, в приложимите случаи, инсталирана, конфигурирана, тествана и 

пусканата в експлоатация, се удостоверява с приемно–предавателен протокол, подписан от 

упълномощените представители на страните по договора. Заедно със стоката Изпълнителят 

предоставя гаранционните карти, документация за експлоатация, сертификатите и всички 

други придружаващи стоката документи съгласно приложимото законодателство и 

условията на обявената поръчка, които се прилагат към протокола. Подписването без 

забележки на приемно-предавателния протокол има силата на приемане на изпълнението от 

страна на Възложителя, освен в случаите на  несъответствия, които не могат да бъдат 

установени при обикновения преглед или на несъответствия, проявили се в рамките на 

гаранционния срок. Приемането на изпълнението с приемно-предавателния протокол няма 

отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия/дефекти, 

които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка. 

2.18. На всяко отделно доставена стока Изпълнителят трябва трайно да залепи подходящ 

етикет, на който четливо да посочи името на фирмата, ден, месец и година на изтичане на 

гаранцията й; 

2.19. Гаранционният срок на стоките е съгласно посоченото в техническите спецификации 

и започва да тече от датата на подписване от упълномощени представители на страните по 

договора на приемно-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на доставената 

стока. 

2.20. Изпълнителят следва да гарантира качеството и надеждността на доставените от него 

стоки като осигурява гаранционна поддръжка в рамките на предложения от него 

гаранционен срок съгласно Техническото предложение, Техническите спецификации и 

техническите стандарти за качество и безопасност, както следва:  

2.20.1. В случай че в гаранционния срок се констатира несъответствие и/или недостатък 

(дефект) и/или повреда и/или друг проблем, Възложителят уведомява Изпълнителя по факс, 

е-mail или чрез регистриране на проблем в on-line системата за сервизно обслужване на 

изпълнителя (ако има такава) в срок до 10 (десет) работни дни от датата на констатиране на 

съответната нередовност, но не по-късно от деня, в който изтича гаранционният срок на 

стоката; 

2.20.2. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да 

отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди 

и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че проблемът не може да бъде отстранен и прави оборудването 

негодно за използване по предназначението му, Изпълнителят е длъжен да замени за своя 

сметка съответната част или цялото оборудване с нова/ново, със същите или по-добри 
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характеристики. В този случай продължава да тече гаранционния срок на заменената стока, 

считано от датата на приемането й с приемно-предавателен протокол; 

2.20.3. В рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява установени несъответствия 

и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем за своя сметка и на място 

при възложителя (като осигурява технически специалисти за сервиз на предложеното 

оборудване), а при невъзможност - в оторизиран от производителя на съответното 

оборудване или упълномощен от него представител сервиз (като товаро-разтоварните и 

транспортните дейности и разходи до сервиза и обратно са за сметка на изпълнителя). В 

случаите, при които оборудването или част от него се поправя в оторизиран сервиз, за 

предаването се подписва протокол от упълномощените лица на страните по договора; 

2.20.4. Сервизната дейност се осъществява според гаранционните условия на производителя; 

2.20.5. Гаранционното обслужване следва да покрива труда, всички вложени резервни части, 

компоненти, модули при ремонт, товаро-разтоварни и транспортни дейности и разходи, 

както и да включва консултации и помощ на място (при необходимост); 

2.20.6. Времето за реакция в срока на гаранцията (изпращане на място при възложителя на 

сервизни специалисти за установяване на проблема и организиране на отстраняването му) е 

до 4 (четири) часа от момента на получаване на сигнал за нередност (по факс, е-mail или чрез 

регистриране на проблем в on-line система за сервизно обслужване на изпълнителя) от страна 

на представител на Възложителя. При подаден сигнал след 13:30 ч. в работен ден времето за 

реакция е до 10:00 часа на следващия работен ден. При визитата на сервизния екип се 

съставя констативен протокол, в който се описва неизправността/повредата/недостатъка, 

работите и срокът, необходими за отстраняването им, в два еднообразни екземпляра, и се 

подписва от упълномощените представители на страните по договора. 

2.20.7. Времето за отстраняване на възникнал проблем не може да бъде повече от 10 

работни дни след подаването на сигнал от страна на представител на Възложителя. При 

невъзможност да се отстрани проблем в рамките на този срок Изпълнителят трябва да 

предостави за своя сметка оборотна стока с идентични, сходни или по-добри технически 

параметри за времето до отстраняване на повредата или доставката на нова. След всеки 

ремонт представителите на възложителя и изпълнителя подписват констативен протокол, в 

който се отразява състоянието на оборудването след ремонта. 

2.20.8. При изпълнение на дейностите по договора, Изпълнителят следва да влага материал и 

резервни части, съответстващи на марката и модела на оборудването, които да са нови, 

нерециклирани. 

2.20.9. Гаранционната поддръжка се извършва съгласно издадена към датата на доставка 

гаранционна карта и се отразява в нея. 

2.21. При всички дейности, за които е приложимо, определеният изпълнител следва да 

спазва правилата за информация и комуникация, съгласно Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

(Приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-

2020 г.). 

3. Срокове 

3.1. Договорът за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция 

влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на Института за 
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изследване на изкуствата, която се поставя на всичките му екземпляри, и е със срок на 

действие до изтичане на всички гаранционни срокове и изпълнение на всички поети от 

страните задължения 

3.2. Срокът за доставка и когато е приложимо и за инсталиране, конфигуриране, тестване и 

пускане в експлоатация на оборудването по съответната обособена позиция е до 30 

(тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на съответното възлагателно 

писмо от възложителя. 

3.3. Срок на валидност на офертата: 240 (двеста и четиридесет) календарни дни. 

 

4. Място на изпълнение на обществената поръчка 

Местоизпълнението на поръчката е: 

- сградата на Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на 

науките на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21  

- гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, Институт за изследване на 

изкуствата 

 

5. Предлагана цена и начин на образуване 

Ценовото предложение по всяка обособена позиция следва да съдържа: 

- Единична цена на всяка стока, включена в съответната обособена позиция; 

- Обща цена на всяка стока, включена в съответната обособена позиция, която се 

формира като единичната цена на съответната стока се умножи по количеството ѝ. 

- Обща цена за изпълнение на поръчката (обща стойност) по съответната обособена 

позиция, която се формира като сбор от общите цени на стоките, включени в 

съответната обособена позиция. 

Не се допуска ценово предложение за част от обществената поръчка. Участниците 

следва да изготвят ценовото си предложение съобразно приложения към документацията 

образец за съответната обособена позиция – Приложение № 5.1.;5.2;5.3., 5.4. и 5.5. към 

документацията. 

Посочените от участниците цени следва да са в български левове без ДДС с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Оферта, в която не са посочени цени за всички артикули, ще се счита за непълна, а 

съответният участник ще бъде отстраняван от участие. Не се допуска цена в размер 0.00 лв.  

Общата стойност на поръчката не може да надвишава, както следва: 

Обособена позиция № 1: до 75 898 (седемдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и осем) 

лева без ДДС; 

Обособена позиция № 2: до 12 280 (дванадесет хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС; 

Обособена позиция № 3: до 39 883 (тридесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три) 

лева без ДДС; 

Обособена позиция № 4: до 63 553 (шестдесет и три хиляди петстотин петдесет и три) лева 

без ДДС 

Обособена позиция № 5: до 22 910 (двадесет и две хиляди деветстотин и десет) лева без 

ДДС. 
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Предложените от участниците единични цени на стоките следва да са определени при 

пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и следва да включват 

всички разходи на Изпълнителя, в това число стойността на стоката, доставката й франко 

сградата на Възложителя, товаро-разтоварни и транспортни дейности и разходи, опаковка и 

маркировка, вносни мита и такси, застраховки, инсталиране, конфигуриране, тестване, 

пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка съгласно изискванията на Възложителя и 

др. Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от 

Изпълнителя, извън оферираната цена. 

 

5. Начин на плащане. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената в левове, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни, 

считано от датата на представяне на фактура оригинал и подписан протокол за доставка, и в 

приложимите случаи за инсталиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на 

оборудването, входирани с придружително писмо в деловодството на Възложителя. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

 

А. Изисквания и условия за участие 

1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на 

настоящата поръчка съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, 

регламентирани от Закона за обществените поръчки, обявените изисквания от 

Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. 

Всеки чуждестранен участник може да докаже правото си да осъществява определена 

дейност с документи, издадени от държавата, в която е установен. 

2. Изисквания към участниците. Основания за отстраняване. 

2.1. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за задължително 

отстраняване. Мерки за доказване на надеждност. 

2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 

ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 

2.1.1.1. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно 

регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава 

на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят и за това физическо 

лице. 
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2.1.1.2. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобразно 

чл. 54, ал. 2,  ал. 3 и ал. 5 от ЗОП и чл. 40 ППЗОП.  

2.1.1.3. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП се 

прилагат съобразно чл. 57 ЗОП. 

2.1.1.4. Участниците са длъжни при поискване от страна на Възложителя да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от 

длъжностите, които заемат. 

2.1.2. Мерки за доказване на надеждност 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП 

има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 

участникът може да докаже, че: 

-  е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; 

- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в 

зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 

участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност за времето, 

определено с присъдата или акта. 

 

2.2. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата 

2.2.1. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1 са: 

обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, по 

чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 

254а-255a или чл. 256-260 от НК, чл. 194-208 и 213а-217 НК, чл. 219-252 НК. 

2.2.2. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
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от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко и/или косвено 

да участват в откритата процедура, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 

в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Забраната не е приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни 

данни са регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон. 

2.2.3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

2.2.4. На основание чл. 107, ал. 4 ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата 

участници, които са свързани лица. 

„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: 

§ 1, т. 13. „Свързани лица“ са: а) лицата, едното от които контролира другото лице 

или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) 

лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права 

линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и 

роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

§ 1, т. 14 „Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез 

дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на 

гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може 

да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 

контролния орган на едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява 

решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

 

2.3. На основание чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1, т. 1 ЗОП 

възложителят отстранява: 

2.3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

2.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

които са изброени в приложение № 10; 

2.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

2.3.4. участници, които са свързани лица. 
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2.3.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 

 

2.4. На основание чл. 101, ал. 11 ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

кандидати или участници в една и съща процедура. 

 

2.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

 

2.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

 

2.7. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от 

възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат 

предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП. 

 

3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане 

на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти 

и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за 

доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, 

клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение 

тези ресурси. 

 

4. Участник - обединение от физически и/или юридически лица  

4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да 

представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в 

обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът, представен от 

участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които да е видно, че:  

- е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 

- уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора, когато такава не е 

предвидена съгласно приложимото законодателство. 

 

4.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение 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. 
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5.  Използване на капацитета на трети лица 

5.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите и професионалните способности. 

5.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само 

ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет. 

5.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 

лица задължения. 

5.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

5.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по т.5.4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на 

договора за обществена поръчка. 

5.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т.5.2 – т. 5.4. 

5.7. При позоваване на капацитета на трети лица възложителят поставя изискване за 

солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто 

капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние. 

 

6. Подизпълнители 

6.1. Участниците посочват подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, 

ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство 

за поетите от подизпълнителите задължения. 

6.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

6.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

6.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 

условията по т. 6.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 

обществена поръчка. 

6.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

6.6. Не е нарушение на забраната по т. 6.5 доставката на стоки, материали или оборудване, 

необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 
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монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 

обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

6.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

6.8. Разплащанията по т. 6.7 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. 

6.9. Към искането по т. 6.8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

6.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.7, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

6.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

6.12. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се 

предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди 

започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят 

уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката. 

6.13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява. 

6.14. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват 

изпълнението на условията по т. 6.13, в срок до три дни от неговото сключване.  

 

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1.1. Изисквания към техническите и професионални способности на 

участниците. 

Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС 

EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват доставка и/или поддръжка и/или сервиз на, 

както следва: 

По обособена позиция № 1 – компютърна техника и/или периферни устройства и/или 

мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника; 

По обособена позиция № 2 - компютърна техника и/или периферни устройства и/или 

мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника‘ 

По обособена позиция № 3 – фото техника; 

По обособена позиция № 4 – видео техника; 

По обособена позиция № 5 – аудио техника 
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1.2. На етап подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения 

критерий като попълва ЕЕДОП, раздел Г — Технически и професионални способности. В 

случай, че документът е наличен и в електронен вариант, се посочва уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. 

1.3. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с 

поставения критерий за подбор се представят следните документи - Сертификат за внедрена 

система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват 

доставка и/или поддръжка и/или сервиз на, както следва: 

По обособена позиция № 1 – компютърна техника и/или периферни устройства и/или 

мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника; 

По обособена позиция № 2 - компютърна техника и/или периферни устройства и/или 

мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника‘ 

По обособена позиция № 3 – фото техника; 

По обособена позиция № 4 – видео техника; 

По обособена позиция № 5 – аудио техника, 

издаден от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието със 

съответните спецификации или стандарти. 

Забележка. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани 

по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 

държави членки. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е 

нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В 

този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните. 

 

2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение 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 

3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, 

свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в 
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изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато 

участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

4. В случай че участникът използва подизпълнители, следва да представи доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 

за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

В. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор.  

1. На етап подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказване на декларираните 

обстоятелства се извършва в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

2. ЕЕДОП се представя и попълва при спазване на следните указания: 

2.1. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 

29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

Единният европейски документ за обществени поръчки следва да бъде представян от 

участниците задължително в електронен вид.  

2.2. При подготовката на настоящата обществена поръчка е създаден образец на 

ЕЕДОП (Приложение № 3 към настоящата документация) чрез използване на осигурената от 

Агенцията по обществените поръчки безплатна услуга чрез информационната система за 

еЕЕДОП, достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, в който са 

маркирани полетата, които съответстват на поставените от възложителя критерии за подбор 

и изисквания към личното състояние на участниците. 

2.3. Генерираните файлове (espd-request) са предоставени на заинтересованите лица 

по електронен път с настоящата документация за обществената поръчка – на профила на 

купувача. Участникът зарежда в системата приложения XML файл, попълва необходимите 

данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен 

подпис от съответните лица. Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може 

да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се 

запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя. Участникът сам избира 

начина, по който да предостави ЕЕДОП в електронен вид измежду следните възможности: 

• ЕЕДОП да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата. Тъй като ЕЕДОП следва да е попълнен през 

системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде 

подписана версията в PDF формат; 

• Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. 

Документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е 

подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за 

получаване на офертите. В тези случаи на основание чл. 44, ал. 2 от ППЗОП към 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава 

актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се 

посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

 

Забележка: 

Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и до нея може да се получи достъп 

директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя 

на устройство на заинтересованото лице. 

Второ–Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg.  

Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на 

бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – 

„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се 

избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза 

прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се 

избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат 

XML. 

Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата 

дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 

устройството на потребителя и в двата формата. 

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение 

да подпишат ЕЕДОП. 

Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се 

поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 

 

Забележка: 

Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура 

за обществена поръчка, когато този ЕЕДОП е подписан електронно и до него е осигурен пряк 

и неограничен достъп. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се 

представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 

подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до 

документа. 

 

2.4. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и 

се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В ЕЕДОП се представят 

данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните 

обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната 

държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя. 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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2.5. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в 

обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да 

изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. 

2.6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се 

подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 

обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

2.7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

2.8. Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1. 

т. 1 от ЗОП (с изключение на изброените в т. 2.10.) се удостоверява с попълване на ЕЕДОП, 

Част III: Основания за изключване, раздел А, Б и В - в приложимите полета. Отбелязва се 

„ДА“ – в случай че за участника е налице някое от посочените обстоятелства, като изрично 

се посочва и съответното обстоятелство, или „НЕ“ – в случай че за участника не е налице 

нито едно от посочените обстоятелства. 

2.9. Когато за участник в обществената поръчка (икономически оператор) е налице 

някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя 

основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаване на офертата той е предприел мерки за 

доказване на надеждност съгласно чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. В този 

случай към ЕЕДОП се прилагат доказателства за предприетите мерки съгласно чл. 45, ал. 2 

ППЗОП. 

2.10. Липсата или наличието на специфични национални основания за отстраняване 

(обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, 

чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 

107, т. 4 ЗОП, чл. 254а-255a или чл. 256-260 от НК, чл. 194-208 и 213а-217 НК, чл. 219-252 

НК, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 ЗПКОНПИ) се удостоверява с 

попълване на Част III, Буква Г в ЕЕДОП. Националните основания за отстраняване са 

посочени и в самия Раздел Г, в „Повече информация“. Липсата на обстоятелствата, свързани 

с посочените в документацията и в Раздел Г национални основания за изключване се 

декларира в това поле, като отговор „Не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор 

„Да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите 

мерки за надеждност. 

2.11. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 

различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може 

да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация 

за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица, което обстоятелство се посочва изрично в ЕЕДОП. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
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2.12. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 

ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

2.13. В ЕЕДОП по точка 2.11. могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако 

лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански 

субект. 

2.14. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и 

чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към 

обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за 

тези обстоятелства. 

2.15. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от 

лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация 

относно обхвата на представителната му власт. 

3. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за 

участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата.  

4. Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен 

път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп 

до националните бази данни на държавите членки. 

5. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от 

възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат 

предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП. 

 

Г. Доказателства 

1. Доказателства за декларираните от участник данни в ЕЕДОП се представят в случаите по 

чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, при спазване на условията по чл. 112, ал. 9 ЗОП, както 

следва:  

1.1.по чл. 67, ал. 5 ЗОП - Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на 

заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез 

които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата; 

1.2. по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП - преди подписване на договора за възлагане на обществената 

поръчка, определеният за изпълнител участник следва да представи документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и 

подизпълнителите, ако има такива.  

Забележка: На основание чл. 64, ал. 2 ЗОП Възложителят може да не приеме представено 

доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, 
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което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

2. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване, са:  

-  за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника; 

-  за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Удостоверението по чл. 

56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за 

изпълнител. 

 -  за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен 

орган в съответната държава. 

 

3. Документите, чрез които се доказва съответствието с поставените критерии за 

подбор, са съгласно Част II, Раздел Б, т. 1.1 от настоящата документация.  

 

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ.  

 

А. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ 

N.B. КОГАТО СЪОТВЕТНИЯТ УЧАСТНИК ПОДАВА ОФЕРТА И ПО ДВЕТЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ТО ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ПОПЪЛВАТ 

ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

При открита процедура участниците следва да представят следните документи за 

участие:   

1. Оферта, която е със съдържание съгласно чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с 

условията, поставени в раздел I.Б, и съдържа: 

1.1. Техническо предложение по съответната обособена позиция, по която 

участникът подава оферта, изготвено съгласно условията на документацията и по 

образец (Приложения № 4.1;4.2;4.3, 4.4., 4.5.), което  съдържа: 
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1.1.1. Участникът посочва функционалните и работни (технически) характеристики на 

предлаганото по съответната обособена позиция оборудване, които отговарят на 

минималните изискванията на Възложителя, поставени в съответните технически 

спецификации, или са по-добри от тях. Участникът представя възможно най-пълна 

информация за оборудването, което предлага, като посочва количеството, марка, модел, 

производител, всички функционални и работни параметри. Посочва се линк към страницата 

на производителя(ите), от който да се виждат техническите характеристики на предлаганата 

стока и/или се прилага техническа документация, удостоверяваща съответствието на 

предложеното оборудване с минималните изисквания, поставени от Възложителя в 

съответната техническа спецификация. По преценка на участника се предоставя всяка друга 

налична информация, която участникът счита за необходима за доказване съответствието с 

изискванията на Възложителя. 

 

Забележка: Участник, който е представил техническо предложение, което не позволява да се 

установят точно предлаганите спецификации, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

1.1.2. Срок за доставка на оборудването - съобразно изискванията на Възложителя, 

поставени в раздел I.Б, т. 3. 

1.1.3. Местоизпълнението на поръчката съгласно раздел. I. Б., т. 4. 

1.1.4. Гаранционен срок, съгласно изисвканията на възложителя, посочени в раздел I.Б. 

1.1.5. Изрично изявление, че в случай че бъде определен за изпълнител, при сключване на 

договор, ще представи гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, 

както и необходимите документи съгласно ЗОП. 

1.1.6. Декларация по чл. 102, ал. 1 ЗОП (по преценка на участника); 

В случай че решат да представят Декларацията за конфиденциалност, в нея  

участниците посочват информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието 

на търговска тайна.   

Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на 

оценка. 

 

Указания за попълване: Техническото предложение по съответната обособена 

позиция се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. В образеца на съответното 

техническо предложение са оставени празни полета (редове), маркирани с точки, в които 

участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, 

възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след 

съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват съобразно попълваната 

информация. При по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в 

отделно приложение към съответното техническо предложение, а в празното поле (ред) да се 

впише изрична препратка към него. Представеното техническо предложение трябва да е 

написано четливо, да няма механични или други явни поправки по него. 

 

1.2. Ценово предложение 
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Ценовото предложение по съответната обособена позиция, по която участникът 

подава оферта, се изготвя съобразно приложения към документацията образец – Приложение 

№ 5.1./5.2./5.3./5.4./5.5. и следва да съдържа: 

Ценовото предложение по обособената позиция, за която участникът подава оферта, 

се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. 

 

Указанията за попълване на образеца на техническо предложение важат при 

попълване и на този образец. 

Така изготвеното ценово предложение е неразделна част от офертата за участие в 

процедурата по съответната обособена позиция.  

Участници, чиито ценови предложения надвишават посочените от Възложителя 

максимално допустими единични цени или максимално допустимата стойност на 

съответната обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

Предложената обща цена включва всички разходи за извършване на дейностите, 

включени в обхвата на поръчката.  

 

Посочените от участниците цени следва да са в български левове без ДДС и 

трябва да бъдат положителни числа, закръглени до втория знак след десетичната 

запетая.  

Не се допуска ценово предложение за част от поръчката.  

Не се допуска предлагане на цена в размер на 0,00 лева, за която и да е от 

дейностите. Ценово предложение, в което се съдържа предложена цена в размер 0,00 

лева, ще се разглежда като непълно и съответният участник ще бъде предложен за 

отстраняване от участие в процедурата. 

В случай на констатирани от членовете на комисията различия между сумите, 

посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема словесното изражение на сумата. 

Предложените от участника цени следва да са определени при пълно съответствие с 

условията от документацията по процедурата и следва да включват всички разходи за 

реализиране на поръчката съобразно техническите спецификации. 

Ценовото предложение трябва да съответства на предложението за изпълнение на 

поръчката.  

 

На основание чл. 47, ал. 6 ППЗОП вр. чл. 104, ал. 2 ЗОП възложителят не поставя 

изискване ценовите предложения на участниците да бъдат представени в запечатани 

пликове. 

Забележка: С подаването на офертата се счита, че участникът се съгласява с 

всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на 

офертите и с проекта на договор. 

 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 

изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. 
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3. Тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са различни, 

ЕЕДОП се подава за всяка обособена позиция поотделно. 

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

5. Заверено копие от документ за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с обществената поръчка: правата и задълженията на 

участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на 

обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Документът, представен от участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които 

да е видно, че е определен партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка и е уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на 

договора, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

6. Опис на представените документи - представя се в оригинал. Описът се изготвя по 

образец – Приложение №. 7.  

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

При изготвяне на офертата участниците следва да се придържат точно към обявените 

от възложителя условия. 

Офертата и всички документи, подготвени от участниците в откритата процедура и 

цялата кореспонденция между тях и Възложителя, следва да бъдат на български език. 

Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на 

български език, за верността на който отговаря участникът. 

Всички документи за участие в процедурата (с изключение на изрично посочените в 

ЗОП и ППЗОП и настоящата документация), изготвени от участника, следва да носят 

подписа на лицето (лицата), което (които) го представлява(т) съгласно последните 

промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския (или в друг 

еквивалентен) регистър или друг акт. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. Не се допускат варианти на офертата.  

Офертата задължително следва да включва пълния обем на поръчката. Не се допуска 

оферта за част от поръчката. 

Б. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 

адрес; 

- наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

ДО 

Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките,  

гр. София, 1504, ул. Кракра № 21 
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ОФЕРТА 

ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

„Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и периферни 

устройства, скенери, фото техника, видео техника и аудио техника) за нуждите на 

Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в 

изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център 

за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни 

изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………………….. 

Наименование на участника: ................................................................................................ 

Участници в обединението (когато е приложимо): ............................................................ 

Адрес за кореспонденция, телефон:..................................................................................... 

Факс и електронен адрес (по възможност): ........................................................................ 

 

2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

3. Офертата следва да бъде представена не по-късно от часа и датата, посочени в 

обявлението като срок за представяне на офертите, на следния адрес: сграда на Институт за 

изследване на изкуствата към Българска академия на науките на адрес: София, 1504, ул. 

Кракра № 21, отдел „Административно обслужване“, тел. 02 944 24 14, 02 489 03 58, 02 489 

03 57. 

4. За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води регистър, в 

който се отбелязват: подател на офертата за участие; номер, дата и час на получаване; 

причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

5. При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава 

документ. 

6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред отдел 

„Административно обслужване“, гр. София, ул. Кракра № 21, все още има чакащи лица, те се 

включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите 

лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 4. 

8. В случаите по т. 7 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от 

лица, които не са включени в списъка. 
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9. Получените офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51 ППЗОП, за 

което се съставя протокол с данните по т. 1. Протоколът се подписва от предаващото лице и 

от председателя на комисията. 

10. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

 

IV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. 

 

А. Действия на комисията  

Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе в мястото, указано в 

обявлението за обществената поръчка.  

Отварянето на офертите ще се извърши в часа и на датата, указани в обявлението за 

обществената поръчка. Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На 

тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ 

представителната им власт. 

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното 

присъствие. 

Работата на комисията се осъществява при спазване изискванията на ЗОП и ППЗОП 

относими към открита процедура по ЗОП. 

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят ще извърши оценката на 

техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на 

предварителен подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от 

резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения. 

Съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП действията на комисията се извършват в 

следната последователност: 

1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по 

съответните показатели за оценка на офертите; 

2. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците по всяка обособена 

позиция се подписват най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от 

присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част 

от заседанието приключва; 

3. Комисията разглежда представените оферти на закрито заседание.  

Когато офертата на участник по съответната обособена позиция съдържа 

предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на 

неговото образуване. 
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Подробната писмена обосновка се представя от участника в 5-дневен срок от 

получаване на искането. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота 

и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът.  

При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 

Възложителят отстранява участника, когато не е представил обосновката си в срок, когато 

представените доказателства не са достатъчни за да обосноват предложената цена или 

разходи, както и в случаите по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 ЗОП. 

След това комисията пристъпва към оценяване въз основа на определения критерий за 

възлагане офертите, които съответстват на предварително обявените условия; 

4. Комисията разглежда на закрито заседание документите на участниците, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки; 

5. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника; 

6. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да 

представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация; 

7. Комисията разглежда документите по т. 4 и 6 до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 

класират. 

8. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:  състав на 

комисията;  участниците в процедурата;  класиране на участниците и предложение за 

сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо;  в случай 

на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и съответни 

мотиви;  когато е приложимо - предложение за отстраняване на участници заедно със 

съответните мотиви;  описание на представените мостри, снимки или макети - когато е 

приложимо. 

9. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на 

възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в 

хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените 

мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.  

10. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го 

връща на комисията с писмени указания, когато: информацията в него не е достатъчна за 

вземането на решение за приключване на процедурата, и/или констатира нарушение в 

работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на 

процедурата. 

11. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата по всяка обособена позиция. 

12. Възложителят определя за изпълнител по съответната обособена позиция 

участник, за когото са изпълнени следните условия: 

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по 

чл. 54, ал. 4 и 5, и отговаря на критериите за подбор; 
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- офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

13. В решението по всяка обособена позиция Възложителят посочва и класирането на 

участниците, отстранените от участието в процедурата участници и оферти и мотивите за 

отстраняването им, както и връзката към електронната преписка в профила на купувача, 

където са публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията. 

14. Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител по съответната 

обособена позиция в 3-дневен срок от издаването му. В деня на изпращането, възложителят 

публикува в профила на купувача решението заедно с протоколите и окончателния доклад на 

комисията. 

15. Когато решение не е получено от участника, Възложителят публикува 

съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на 

публикуване на съобщението. 

Б. Критерий за възлагане. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане 

„най-ниска цена“. 

Оценката и класирането на офертите, както и определянето на изпълнител ще се 

извършва поотделно за всяка обособена позиция. 

 

Забележка: На оценка подлежи предложената обща цена (обща стойност) за изпълнение 

на поръчката по съответната обособена позиция (сборът от общите цени* на стоките, 

посочени от участника в ценовото му предложение). 

*Общата цена на съответната стока се образува като предложената за нея единична 

цена се умножи по количеството й. 

 

Констатирани технически и/или аритметични грешки в ценовото предложение ще се 

отстраняват от комисията, при спазване на следните правила: 

а) при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема 

словесното изражение на сумата; 

б) при техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни ще се 

приемат единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли вярната обща 

цена. 

 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. 

За изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция се определя 

участникът, класиран на първо място. 

На основание чл. 58, ал. 3 ППЗОП комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител по съответната обособена позиция между класираните на първо място оферти, 

когато критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече 

оферти. 

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор. 



 

69 

 

1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка по всяка обособена позиция поотделно, при условие че при подписване на договора 

определеният изпълнител: 

- представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за 

третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

- представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 

 - 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; 

- представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП); 

- представи декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП, в случай че е невъзможно изясняване 

на произхода на средствата чрез способите по чл. 66, ал. 1 ЗМИП или прилагането на поне 

два от тях е довело до противоречива информация. 

Забележка: Съдържанието на декларациите по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 ЗМИП 

като образци са нормативно определени в ППЗМИП. 

1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

- откаже да сключи договор; 

- не изпълни някое от условията по т. 1.1. или 

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

1.3.  В случаите по т. 1.2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в 

частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран 

участник за изпълнител. 

1.4. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се 

допускат по изключение, по реда и при условията на чл. 116 ЗОП. 

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, 

освен в изрично посочените в ЗОП случаи. 

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в 

сила на всички решения по процедурата. 

1.7. В случаите по т. 1.1 възложителят няма право да изисква документи: 

- които вече са му били предоставени; 

- до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

- които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните 

бази данни на държавите членки. 
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2. Сключване на договор с подизпълнител. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

В срок до 3 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 14 ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката 

на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, 

когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, 

които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за 

подизпълнение. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.  

1. Гаранцията за изпълнение по всяка обособена позиция е в размер 5 % (пет 

процента) от стойността на договора без ДДС, от които 3% от стойността на договора за 

обезпечаване на доставката и 2 % от стойността на договора за обезпечаване гаранционната 

поддръжка на оборудването. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от 

определения изпълнител при сключване на договора. 

1.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Възложителя: 

Банка: УниКредит Булбанк 

Банков код (BIC): UNCRBGSF 

Банкова сметка (IBAN): BG06UNCR96603110029510 

1.2. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

- да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 

банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращо, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;  

- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

- Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.3. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

- да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

- Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.4. Възложителят освобождава и усвоява гаранцията при условията, посочени в 

проекта на договора, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него 

законосъобразно.  

 

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

 

1. Общи указания - разяснения 

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат 

в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния 

документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Разясненията се 

публикуват в профила на купувача на Възложителя в 4 (четири) дневен срок от получаване 

на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването. С разясненията не 

може да се въвеждат промени в условията на процедурата. 

 

2. Разходи по подготовка на офертата 

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената 

поръчка, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците. 

 

3. Обмяна на информация 

3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява 

размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането ѝ, освен по реда, определен в 

ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие. 

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 

извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и 

по реда, определени с документацията. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на 

договора подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно 
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неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, 

финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията 

или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 

 

2. Подаване на жалба 

 Сроковете и условията за подаване на жалба са указани в част шеста, Глава двадесет 

и седма, Раздел I ЗОП. 

 

3. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, като следва: 

3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 

събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато 

последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

3.4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 

изрично указано при посочването на съответния срок. 

2. Приоритет на документи. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се 

считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

 решение за откриване на процедурата; 

 обявление за обществената поръчка; 

 пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническата спецификация; 

 указания за подготовка на офертата; 

 образци; 

 проект на договор. 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. 

Неразделна част от настоящата документация са: 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 Решение № 290-РД-08 от 21.11.2019  г. 

Приложение № 2 Обявление за обществената поръчка 

Приложение№ 3 Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 

Приложение № 4.1 Образец на техническо предложение по обособена позиция № 1 

Приложение № 4.2 Образец на техническо предложение по обособена позиция № 2 

Приложение № 4.3 Образец на техническо предложение по обособена позиция № 3 

Приложение № 4.4. Образец на техническо предложение по обособена позиция № 4 
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Приложение № 4.5. Образец на техническо предложение по обособена позиция № 5 

Приложение № 5.1 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 1 

Приложение № 5.2 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 2 

Приложение № 5.3 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 3 

Приложение № 5.4 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 4 

Приложение № 5.5 Образец на ценово предложение по обособена позиция № 5 

Приложение № 6.   Проект на договор по всички обособени позиции 

 




