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            Прил.1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Изисквания, свързани с изпълнението: 

В Техническата спецификация са посочени минималните работни характеристики и 

функционални изисквания, на които трябва да отговарят компютрите и компютърната 

техника, както и други условия за изпълнението на поръчката. 

 

Обособена позиция №1 -  Настолни компютри и  Монитори с  обща прогнозна стойност 

до 10 847 лв. без ДДС 

1) Нaстолен компютър и 24 inch monitor – 2 БРОЯ 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Windows 10 Pro или еквивалентна 

Процесор, серия 8th Generation Intel® Core™ i3 Processors или еквивалентен 

Процесор, cores, Frequency quad core, Processor Base Frequency 3.60 GHz 

Памет, MB 8192MB, DDR4(1x8GB) 

Твърд диск, GB 1000GB 7.2 krpm, SATA 

Видео карта Integrated 

Оптично устройство 8x DVD+/-RW 

Мрежа 10/100/1000Mbps 

USB порт 4 USB 3.0 T, 2 USB 2.0 

HDMI порт HDMI 

Display порт DisplayPort 

клавиатура,  мишка Keyboard - Bulgarian (QWERTY), Optical Mouse  

Кутия Tower 

Монитор 24inch min 1920x1080 

Тип на матрицата IPS 

Време за реакция, ms 6ms 

Яркост, cd/m2 300cd/m2 

Ъгъл на видимост H/ V 178 / 178 

HDMI 2 HDMI connector 

Display port DisplayPort 
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VESA, mm 100 x 100 

Гаранция 36 месеца 

Mакс. ед. цена без вкл. ДДС 1 192,00 лв. за бр. 

Доставка до: АБИ - Агробиоинститут гр. София, бул. Драган Цанков" №8 

 

2) Нaстолен компютър – 8 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Free DOS или еквивалентна 

Процесор AMD Ryzen™ 5 3400G with Radeon™ RX Vega 11 Graphics 

или еквивалентен 

Дъно MB Desktop A320M Pro-E, ATX или еквивалентно 

Памет, MB 8192MB DDR4 

Твърд диск, GB 128GB SSD, 2.5”, SATA 6 Gb/s, R/W: 550 / 490 MB/s 

Твърд диск, GB 1000GB 7.2krpm SATA 

Видео карта nVidia GT 1030 или еквивалентна 

Видео карта, МВ 2048MB DDR5 

Оптично устройство DVD+/-RW 

Мрежа 10/100/1000 GbE LAN 

USB порт USB 3.0, USB 2.0 

VGA порт VGA 

DVI конектор DVI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове headset / microphone, 

Аксесоари в комплекта Mouse&Keyboard  Bulgarian (QWERTY) 

Кутия Tower 

Гаранция 24 месеца 

Mакс. ед. цена без вкл. ДДС 679,00 лв. за бр. 

Доставка до: Институт по аграрна икономика – гр.София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1 

 

3) Нaстолен компютър и 21.5"монитор – 1 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Free DOS или еквивалентна 
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Процесор 9th Generation Intel® Core™ i5 Processors, 6C/6T или 

еквивалентен 

Дъно Desktop H310 S1151, DDR4, PCIe x16, PCI Ex1, SATA3, ATX 

или еквивалентно 

Памет, MB 8192MB DDR4 

Твърд диск, GB 240GB SSD, SATA III 6 Gb/s 

Твърд диск, GB 1000GB 7.2krpm SATA, 64MB, SATA III-60 

Видео карта nVidia или еквивалентна 

Видео карта, МВ 2048MB DDR 

Оптично устройство DVD+/-RW 

Звук yes 

Мрежа 10/100/1000 GbE LAN 

USB порт USB 3.0 T, USB 2.0 

HDMI порт HDMI 

VGA VGA 

DVI DVI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове headset / microphone, 

Разширителен порт 1 audio in, 1 audio out, 1 microphone, 1 combo headphone / 

microphone out 

Аксесоари в комплекта Mouse&Keyboard  Bulgarian (QWERTY) 

Кутия ATX Tower 

Монитор 21.5" (54.61 cm), min 1920x1080 

Тип на матрицата TN 

Време за реакция, ms 5ms 

Яркост, cd/m2 200cd/m2 

HDMI HDMI connector 

VGA VGA 

VESA, mm 100 x 100 

Гаранция 24 месеца 

Mакс. ед. цена без вкл. ДДС 1155,00 лв. за 1 бр. 

Доставка до: ИЗК Марица - Институт по зеленчукови култури "Марица" гр. Пловдив, ул. 

"Брезовско шосе" №32 
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4) Настолен компютър – 1 бр.; 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Free DOS 

Процесор 8th Generation Intel® Core™ i5 Processors 6C/6T Base 

Frequency 

2.80 GHz 

Дъно MB Desktop H310 S1151, DDR4,PCIe x16, PCI Ex1, SATA3 

ATX 

Памет, MB 8192MB DDR4 

Твърд диск, GB 1000GB 7.2krpm SATA, 64MB, SATA III-600, 3.5" 

Видео карта, МВ Intel® UHD Graphics 630 

Оптично устройство DVD+/-RW 

Мрежа 10/100/1000 GBE LAN 

USB порт USB 3.1 

VGA порт VGA 

HDMI порт HDMI 

DVI порт DVI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове headset / microphone, 

Аксесоари в комплекта Mouse&Keyboard  Bulgarian (QWERTY) 

Кутия Tower ATX 

Гаранция 24 месеца 

Mакс. ед. цена без вкл. ДДС 667,00 лв., за бр. 

Доставка до: Институт по царевицата – Кнежа 5835 

 

5) Настолен компютър – 1бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Free DOSили еквивалентна 

Процесор Intel Core i3 3.6 GHz или еквивалентeн 

Памет, MB 4096MB DDR4 

Твърд диск, GB 1000GB 7.2krpm SATA 



Обществена поръчка – обява по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на  компютърна и офис техника за нуждите на специализираните поделенията на 

Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 

живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, 

по 6 обособени позиции „ 

5 

 

Видео карта, МВ Integrated 

Оптично устройство DVD+/-RW 

Мрежа 10/100/1000 GBE LAN 

USB порт USB 3.1 

VGA порт VGA 

HDMI порт HDMI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове headset / microphone, 

Аксесоари в комплекта Mouse&Keyboard  Bulgarian (QWERTY) 

Кутия Tower ATX 

Гаранция 24 месеца 

Mакс. ед. цена без вкл. ДДС 500,00 лв., за бр. 

Доставка до: ИРГР – Садово - Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово 

"Дружба" № 2 

 

6) Монитор – 2 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Размер на екрана, inch 21.5" (54.61 cm) 

Вид на екрана Flat 

Широкоекранен 16:09 

Тип на матрицата IPS 

Тип на дисплея Anti-Glare 

Резолюция 1920x1080 

Време за реакция, ms 1ms 

Pixel Pitch (mm) 0.248 

Честота на опресняване, Hz 75Hz 

Яркост, cd/m2 250cd/m2 

Ъгъл на видимост H/ V 178/178 

Вградени говорители 2W x 2 

HDMI 2 HDMI 

VGA VGA 

Стандарти MPRII 
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VESA размер, mm 100 x 100 

Гаранция 24 месеца 

Mакс. ед. цена без вкл. ДДС 250,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

ИРГР Садово - Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово "Дружба" № 2 - 1 бр. 

Институт по царевицата – Кнежа  5835 - 1 бр. 

 

7) Монитор – 1 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Размер на екрана, inch 21.5" (54.61 cm) 

Вид на екрана Flat 

Широкоекранен 16:09 

Тип на матрицата IPS 

Тип на дисплея Anti-Glare 

Резолюция 1920x1080 

Време за реакция, ms 1ms 

Pixel Pitch (mm) 0.248 

Честота на опресняване, Hz 75Hz 

Яркост, cd/m2 250cd/m2 

Ъгъл на видимост H/ V 178/178 

Вградени говорители 2W x 2 

HDMI 2 HDMI 

VGA VGA 

Стандарти MPRII 

VESA размер, mm 100 x 100 

Гаранция 24 месеца 

Mакс. ед. цена без вкл. ДДС 209,00 лв. 

Доставка до: ИПАЗР "Пушкаров" - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията "Никола Пушкаров" гр. София, ул. "Шосе Банкя" №7 
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Обособена позиция №2 – Преносими компютри с обща  прогнозна стойност до 7 748 лв. 

без ДДС 

1) Преносим компютър – 2 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Windows 10 Pro или еквивалентна 

Процесор, серия 8th Generation Intel® Core™ i5 Processors или еквивалентен 

Процесор, cores, Frequency quad core, Processor Base Frequency 1.60 GHz 

Памет, MB, , тип 8192MBDDR4 (1x8GB) 

Памет, слотове up to 16GB, 2 slots 

Твърд диск, GB, тип 1000GB 5.4krpm, SATA 

Дисплей, inch, тип 15.6'' (39.62 cm), Anti-Glare 

Дисплей, резолюция 1920x1080 

Видео карта, МВ 2048GB GDDR5 

Оптично устройство DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD) 

Звук Built-in speaker, Built-in microphone 

Мрежа 10/100/1000Mbps GbE 

Безжична мрежа 802.11ac 1x1 WiFi 

Bluetooth Bluetooth 

USB порт 1 USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 

HDMI порт HDMI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове 1 Headphone-out & Audio-in Combo Jack 

VGA конектор VGA 

Четец за карти Micro SD Card Reader 

Web камера, MP HD Cam 

Клавиатура, тип Full-sized Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата. 

Батерия, cell Battery (Integrated) 

Гаранция 24 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 1 167,00 лв. , за бр. 

Доставка до: 

АБИ - Агробиоинститут гр. София, бул. Драган Цанков" №8 -  1 бр.  

ИФК-Плевен -  гр.Плевен,  ул. „Генерал Владимир Вазов“ 89 - 1 бр. 
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2) Преносим компютър– 2 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер без операционна система 

Процесор Intel Core i5 quad core processor или еквивалентен 

Памет, MB 8192MB DDR4 

Твърд диск, GB 1000GB 5.4krpm 

Дисплей, inch 15.6" ( 39.62 cm) 

Дисплей, резолюция 1920x1080 

Дисплей, тип IPS Anti-Glare 

Видео карта, МВ 4096MB DDR5 

Звук Built-in microphone, built-in stereo speakers 

Мрежа Gigabit Ethernet 

Безжична мрежа 802.11a/b/g/n/ac 

Bluetooth Bluetooth 4.1 

M.2 слот yes 

USB порт 1 USB Type-C, 1 USB 3.0 with power charging, 2 USB 2.0 

HDMI порт HDMI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове 1 Headset/speaker jack 

Четец за карти SD Card Reader 

Четец на пръстов отпечатък Fingerprint Reader 

Web камера, MP Webcam 

Клавиатура, тип Backlit Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата. 

Сигурност Kensington lock slot 

Батерия, cell 48 Wh 3220 mAh 15.2 V 4-cell Li-ion battery pack 

Гаранция 24 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 1 249,00 лв., за бр. 

Доставка до: Институт по аграрна икономика -  София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1 

 

3) Преносим компютър– 1 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Linux 
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Процесор Intel Core i3-7100U dual coreили еквивалентен 

Памет, MB 4096MB DDR4 

Памет, слотове 2 slots supporting up to 16GB 

Твърд диск, GB 500GB 5.4krpm 

Дисплей, inch 15.6" (39.62 cm) 

Дисплей, резолюция 1920x1080 

Дисплей, тип Anti-Glare 

Мрежа 10/100/1000 GbE LAN 

Безжична мрежа  802.11ac Dual Band (2x2) Wireless Adapter 

Bluetooth Bluetooth 4.1 

USB порт 1 USB 3.0, 1 USB 3.0 with PowerShare, 1 USB 2.0 

HDMI порт HDMI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове 1 Audio Combo 

VGA конектор VGA 

Четец за карти SD Card Reader 

Web камера, MP Camera 

Клавиатура, тип Backlit Keyboard. БДСкирилизация на клавиатурата. 

Батерия, cell Long Life 3-cell, Li-ion 

Гаранция 24 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 750,00 лв., за бр. 

Доставка до:ИПК Чирпан - Институт по полски култури гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" 

№ 2 

 

4) Преносим компютър – 2 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Free DOS 

Процесор, серия 8th Generation Intel® Core™ i3 Processors, 2C/4T, Frequency2.20 

GHzили еквивалентен 

Памет, MB 4096MB DDR4 

Твърд диск, GB 1000GB 5.4krpm 

Дисплей, inch, тип 15.6" (39.62 cm)Anti-Glare 
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Дисплей, резолюция 1920x1080 

видео карта Intel UHD Graphics 620 или еквивалентна 

Оптично устройство DVD Burner 

Звук Stereo speakers with Dolby Audio, 2W x 2 

Мрежа Gigabit Ethernet 

Безжична мрежа WLAN 

Bluetooth Bluetooth 

USB порт 2 USB 3.0(one with optional Always On), 1 USB 3.1 Type-C Gen 1 

HDMI порт HDMI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове 1 Audio combo jack 

VGA конектор VGA 

Четец за карти 4-in-1 Card Reader 

Четец на пръстов отпечатък Fingerprint Reader 

Web камера, MP HD Cam 720p 

Клавиатура, тип Full-sized Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата. 

Батерия, cell Lithium Polymer 

Гаранция 24 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 583,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

ИРГР Садово -  Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово "Дружба" № 2- 1 бр. 

ИКХТ София  - Институт по криобиология и хранителни технологии гр. София, бул. "Черни 

връх“ №53-  1 бр. 

 

5) Преносим компютър – 1 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Windows 10 или еквивалентна 

Процесор, серия Intel Corei32GHz или еквивалентен 

Памет, MB, , тип 4096 DDR4  

Твърд диск, GB, тип 250GB  SSD 

Дисплей, inch, тип 14''  

Дисплей, резолюция 1920x1080 
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Видео карта, МВ Integrated 

Звук Built-in speaker, Built-in microphone 

Мрежа 10/100/1000Mbps  

Безжична мрежа 802.11ac  

Bluetooth Bluetooth 

USB порт USB 3.0 

HDMI порт HDMI 

Ethernet (RJ-45) порт RJ-45 

Аудио портове 1 Headphone-out & Audio-in Combo Jack 

Web камера, MP HD Cam 

Клавиатура, тип Full-sized Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата. 

Батерия, cell Battery (Integrated) 

Гаранция 24 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 1 000,00 лв., за бр. 

Доставка до:ИРГР Садово -   Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово "Дружба" 

№ 2 
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Обособена позиция № 3 Принтери с обща  прогнозна стойност до 2049 лв. без  ДДС 

1) Лазерно многофункционално устройство–2 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ 

Достъпни функции печатане, копиране и сканиране 

Принтер скорост черно, 

стр./мин 

Up to 31 ppm Letter / 30 ppm A4 

Принтер резолюция Up to 1200 dpi (enhanced) 

Скенер, тип - 

Скенер резолюция 1200 x 1200 optical, 4800 x 4800 enhanced. 

Максимален размер на 

сканираната област, mm 

A4 

Методи на сканиране и 

функции за подобрение 

Scan to USB, Scan to Email, Scan to Network, Scan to PC, Scan to 

WSD; File formats: JPG, TIFF, PDF 

Копир скорост черно, 

копия/мин 

Up to 31 ppm Letter / 30 ppm A4 

Копир резолюция 600x600 

Интерфейс High-Speed USB 2.0 

Мрежа Ethernet 10/100 Base TX 

Безжична мрежа Wireless 802.11.b/g/n; Mobile Printing: Apple , Google Cloud, 

Mopria 

Памет, MB 256 MB 

Медия, тип Plain, Heavy weight, Thicker, Light weight, Bond, Coloured, 

Cardstock, Labels, Transparency, Envelope, Thick Envelope, 

Preprinted, Cotton, Recycled, Archive 

Медия, размер A4; Custom sizes:76 x 127 mm to 216 x 356 mm 

Медия, g/m2 Main Input: 60 to 163 g/m2; Manual Feed Slot: 60 to 163 g/m2 

Капацитет за хартия - 

Входяща тава 

150 sheet input tray 

Капацитет за хартия - 

Изходяща тава 

100 sheet output bin 

Натоварване, стр./месец Up to 30,000 pages/month 

Съвместими операционни 

системи 

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2008 Server/2003 

Server/2008R2; Mac OS, Linux OS 

Други дисплей 

Гаранция 24 месеца 
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макс. ед. цена без вкл. ДДС 250,00 лв., за бр. 

ДОСТАВКА ДО: 

АБИ - Агробиоинститут гр. София, бул. Драган Цанков" №8 

 

2) Цветен лазерен принтер – 1бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ 

Тип печат цветен 

Скорост черно Up to 20 ppm (A4) 

Скорост цветно Up to 20 ppm (A4) 

Резолюция черно Up to 600 x 600 dpi 

Резолюция цветно Up to 600 x 600 dpi 

Медия, тип Paper, transparencies, labels, envelopes, cardstock 

Медия, размер A4, A5, A6, B5 , B6, Executive, Oficio, 16K, Postcard , Envelope 

Медия, g/m2 60 to 163 g/m2, up to 175 g/m2 postcards and 200 g/m2 Special 

papers 

Капацитет за хартия - 

Входяща тава 

250-sheet input tray 

Капацитет за хартия - 

Изходяща тава 

100-sheet output bin 

Памет, MB Standard: 128 MB DDR 

Интерфейс USB 2.0 port 

Мрежа Built-in Fast Ethernet 10/100 Base-TX network port; 802.11 b/g/n 

wireless 

Съвместими операционни 

системи 

Windows, Mac 

Други Control panel & 2-line graphical LCD display 

Гаранция 36 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 292,00 лв., за бр. 

Доставка до:  

ДЗИ Генерал Тошево - Добруджански земеделски институт, 9521 гр.Генерал Тошево 

 

3) Цветен лазерен принтер – 1бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ 
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Тип печат цветен 

Скорост черно Up to 18 ppm (A4) 

Скорост цветно Up to 18 ppm (A4) 

Резолюция черно Up to 600 x 600 dpi 

Резолюция цветно Up to 600 x 600 dpi 

Медия, тип Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour 

paper, Glossy paper, Label, Post card, Envelope 

Медия, размер A4, A5, A6, B5 , Executive, Oficio, 16K, Postcard , Envelope 

Медия, g/m2 60 to 163 g/m2, up to 200 g/m2 Special papers 

Капацитет за хартия - 

Входяща тава 

250-sheet input tray 

Капацитет за хартия - 

Изходяща тава 

100-sheet output bin 

Памет, MB Standard: 1024 MB DDR 

Интерфейс USB 2.0 port 

Мрежа Built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; 802.11 

b/g/n WirelessDirect Connection 

Съвместими операционни 

системи 

Windows, Mac, Linux/Citrix 

Натоварване стр./на месец Up to 30 000 ppm 

Други Control panel & 2-line graphical LCD display 

Гаранция 12 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 257,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

Институт по аграрна икономика - Институт по аграрна икономикаСофия, бул. Цариградско 

шосе 125, бл. 1 

 

4) Лазерен многофункционален принтер - 1 бр. 

Достъпни функции принтер, копир, скенер, факс и email 

Принтер скорост черно, 

стр./мин 

Up to 31 B&W ppm Letter / 30 B&W ppm A4 

Принтер резолюция Up to 1200 dpi (enhanced) 

Скенер, тип - 
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Скенер резолюция 1200 x 1200 optical, 4800 x 4800 enhanced. 

Максимален размер на 

сканираната област, mm 

A4 

Методи на сканиране и 

функции за подобрение 

Scan to USB, Scan to Email, Scan to Network, Scan to PC, Scan to 

WSD; File formats include: JPG, TIFF (single and multi-page), 

PDF (single and multi-page) 

Копир скорост черно, 

копия/мин 

Up to 31 B&W ppm Letter / 30 B&W ppm A4 

Копир резолюция 600x600 

Брой копия yes 

Мащабиране yes 

Факс, тип MH/MR/MMR/JBIG Compression 

Съкратено набиране yes 

Групово набиране/ 

Дестинации 

yes 

Интерфейс High-Speed USB 2.0 

Мрежа Ethernet 10/100 Base TX (Embedded type) 

Безжична мрежа Wi-Fi b/g/n; Mobile Printing: Apple AirPrint, Google Cloud Print, 

Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android 

Памет, MB 256 MB 

Медия, тип Plain, Heavy weight, Thicker, Light weight, Bond, Coloured, 

Cardstock, Labels, Transparency, Envelope, Thick Envelope, 

Preprinted, Cotton, Recycled, Archive 

Медия, размер A4; Custom sizes:76 x 127 mm to 216 x 356 mm 

Медия, g/m2 Main Input: 60 to 163 g/m2; Manual Feed Slot: 60 to 163 g/m2 

Касета за хартия - Входяща 

тава 

150 Sheets Tray 

ADF 50-sheet ADF 

Двустранен печат yes 

Натоварване, стр./месец Up to 30,000 pages/month 

Съвместими операционни 

системи 

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2008 Server/2003 

Server/2008R2; Mac OS 10.5- 10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; 

Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE 

Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15 

Други Touchscreen Colour Graphic Display (CGD) 
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Гаранция 24 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 417,00 лв., за бр. 

Доставка до: ИКХТ София - Институт по криобиология и хранителни технологии гр. София, 

бул. "Черни връх" №53 

 

5) Лазерен многофункционален принтер - 1 бр. 

ПАРАМЕТЪР ИЗИСКВАНИЯ 

Достъпни функции принтер, копир, скенер и email 

Принтер скорост черно, 

стр./мин 

Up to 24 ppm (A4) 

Принтер скорост цветно, 

стр./мин 

Up to 24 ppm (A4) 

Принтер резолюция 600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 enhanced dpi (black and colour) 

Скенер, тип Flatbed, ADF 

Скенер резолюция Optical scan resolution: Up to 1200 x 1200 dpi 

Методи на сканиране и 

функции за подобрение 

Scan to email; Scan to folder; Scan to USB drive, Scan to cloud 

Копир скорост черно/цветно, 

копия/мин 

Up to 24 cpm (A4) 

Копир резолюция Up to 600 x 600 dpi 

Брояч на копия Up to 99 multiple copies 

Мащабиране from 25 to 400% (with page size presets); Fit to page 

Интерфейс Hi-Speed USB 2.0 port; Easy-access USB 

Мрежа Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port 

Безжична мрежа Wireless Direct Printing 

Памет, MB  256 MB 

Медия, тип bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, 

preprinted, prepunched, recycled, postcards, labels, envelopes 

Медия, размер Tray 1, 2: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, postcards, envelopes, 

Custom sizes 

Медия, g/m2 60 to 176 g/m2 (up to 200 g/m2 with postcards and Color Photo 

Papers); Automatic duplexer: 60 to 163 g/m2 

Касета за хартия - Входяща 

тава 

250 Sheets Tray 



Обществена поръчка – обява по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на  компютърна и офис техника за нуждите на специализираните поделенията на 

Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 

живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, 

по 6 обособени позиции „ 

17 

 

Капацитет за хартия - 

Изходяща тава 

150 sheets 

ADF 50-sheet ADF (ADF: 60 to 90 g/m2) 

Двустранен печат yes 

Натоварване, стр./месец Up to 50 000 pages/month 

Съвместими операционни 

системи 

Windows OS; Citrix; Novell; Mac; Mobile printing capability: 

Apple AirPrint, Wireless Direct Printing,  Google Cloud, mobile 

apps 

Други Touchscreen Colour Graphic Display (CGD) 

Гаранция 36 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 833,00 лв., за бр. 

Доставка до: ИКХТ София - Институт по криобиология и хранителни технологии гр. София, 

бул. "Черни връх" №53 
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Обособена позиция№4 – ТАБЛЕТИ с обща прогнозна стойност 4 801 без ДДС 

1) Таблет – 2 бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер iOS 12 

Размер на дисплея, инч 11" (27.94 cm) 

Тип матрица Multi-Touch display with IPS technology 

Процесор A12X Bionic chip with 64-bit architecture 

Брой ядра на процесора Octa Core 

Памет, MB 4096MB 

Дисково пространство, GB 64GB 

Камера, предна 7 MP, Face detection 

Камера, задна 12 MP 

Безжична мрежа Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz) 

USB USB-C 

Bluetooth Bluetooth 5.0 

Батерия Built-in rechargeable lithium-polymer battery 

Гаранция 12 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 1 417,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

Институт по аграрна икономика – гр.София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1 

 

2) Таблет – 1бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Android 

Размер на дисплея, инч 10.1" (25.65 cm) 

Резолюция 1920x1200 

Тип матрица IPS LCD capacitive touchscreen 

Процесор Octa-core 4x2.36 GHz & 4x1.7 GHz 

Брой ядра на процесора Octa Core 

Памет, MB 3072MB 

Дисково пространство, GB 32GB 

Слот за карти microSD 
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Максимална памет, GB up to 256 GB 

Камера, предна 2 MP 

Камера, задна 5 MP 

Безжична мрежа Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 

Пренос на данни GSM / HSPA / LTE 

USB microUSB 2.0 

Bluetooth Bluetooth 4.2 

GPS LTE model 

Батерия Non-removable Li-Po 5100 mAh battery 

Гаранция 24 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 417,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

ИЗК Марица - Институт по зеленчукови култури "Марица" гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 

№32 

 

3) Таблет– 2бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер iOS 12 

Размер на дисплея, инч 7.9" (27.94 cm) 

Тип матрица Multi-Touch display with IPS technology 

Процесор A12 Bionic  

Памет, MB 3GB 

Дисково пространство, GB 64GB 

Камера, предна 7 MP 

Камера, задна 8 MP 

Безжична мрежа Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz) 

Bluetooth Bluetooth 5.0 

Батерия Built-in rechargeable lithium-polymer battery 

Гаранция 12 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 775,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

ИПК Чирпан - Институт по полски култури гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2 
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Обособена позиция №5 – Външен твърд диск  с обща прогнозна стойност 1025 лв. без 

ДДС 

1) Външен твърд диск – 5бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Капацитет 2 000 GB 

Външен External 

Интерфейс USB 3.0 

Гаранция 36 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 125,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

 ДЗИ Генерал Тошево -  Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево, гр. Генерал 

Тошево, 9521 - 2 броя 

ИЗК Марица - Институт по зеленчукови култури "Марица" гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 

№32-  2 броя 

Институт по царевицата –  гр. Кнежа  - 1 бр. 

 

2) Външен твърд диск–2бр. 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Капацитет 250 GB 

Външен External 

Тип SSD 

Интерфейс USB-C 3.1 

Гаранция 36 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 200,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

ИЗ Карнобат - Институт по земеделие гр. Карнобат, ул. "Индустриална" №1 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 

1) Мобилен телефон – 2бр.  с обща прогнозна стойност  2166 лв. без ДДС 

ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ 

Брой SIM карти Dual SIM  

Операционна система Android OS 

Процесор Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)  

Мрежа GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 

Дисплей, inch 6.4" (16.26 cm) 

Резолюция 1440 x 2960 

Сензорен дисплей Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 

Памет, MB 6144MB 

Дисково пространство, GB 128GB 

Слот за карти MicroSD 

Максимална памет, GB up to 512 GB (uses SIM 2 slot) 

Камера, MP, предна 12 MP, f/1.5-2.4 

Камера, MP, задна 12 MP 

Светкавица LED flash, auto-HDR, panorama 

Bluetooth Bluetooth 5.0 

USB USB 3.1, Type-C 1.0 reversible connector 

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 

GPS / A-GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO 

Батерия Non-removable Li-Po 4000 mAh battery 

Гаранция 24 месеца 

макс. ед. цена без вкл. ДДС 1 083,00 лв., за бр. 

Доставка до: 

ИЗ Карнобат - Институт по земеделие гр. Карнобат, ул. "Индустриална" №1 
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Всеки участник следва да представи оферти за всяка от обособените позиции, за 

които кандидатства, или за всички обособени позиции, описани в Техническата 

спецификация. В нея подробно са описани основните характеристики и минималните 

изисквания, на които следва да отговаря участник, заявил участие за съответната 

обособена позиция.  

Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални 

изисквания към предложените оферти от участниците. Неспазването им води до отстраняване 

на участника от процедурата.  

Техниката трябва да бъде доставена с всички необходими кабели за нейното 

функциониране, като кабели за свързване към ел. захранване, кабели за свързване към 

компютър и т.н. 

Участникът следва да декларира, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, не 

рециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на 

предложението. Участникът следва да посочи, че доставяните продукти отговарят на 

изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на територията на 

Европейския съюз. 

При изпълнението на доставката в случай, че предложеното оборудване вече не се 

произвежда или има обективни пречки за доставката му, следва да бъде доставено 

еквивалентно или оборудване с по-добри технически и функционални параметри, съвместимо 

с наличната IT инфраструктура, на цени равни или по-ниски от предложените аналогични 

продукти, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Участниците трябва да: 

- Да осигурят гаранционна сервизна поддръжка, която следва да е не по-малко от 

посочената в техническата спецификация за съответната обособена позиция и оборудване, 

считано от подписване на двустранен протокол за пускане на оборудването в експлоатация. 

Гаранционната поддръжка следва да покрива труда и всички вложени резервни части, 

компоненти и модули при ремонт и да включва консултации и помощ на място, а при 

невъзможност – в сервиз. Времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем да бъде 

не повече от 1 (един) ден след подаване на заявката (по телефон, факс или електронна поща).  

Времето за отстраняване  на възникнал проблем да бъде не повече от 3 (три) дни след 

подаване на заявката.  

Когато отстраняването на проблема (ремонта) изисква повече от 3 (три) дни, да се 

предостави еквивалентно оборудване (или такова с по-високи параметри)  за временна 

замяна. 

- Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде 

по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя 

на писмено уведомление на възложителя. 

- Всяка една доставка се извършва до съответния институт, за който е предназначена и 

следва да се придружава от подготвен и предоставен от избрания за Изпълнител участник 

приемателно - предавателен протокол, съдържащ информация за доставеното оборудване, 
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тяхното състояние (качество), както и данни за съответствието на доставеното с уговорената 

между страните цена.  

- За срока на гаранционната поддръжка, при възникване на извънгаранционен 

инцидент, изпълнителят трябва да организира за своя сметка оглед на състоянието на 

техниката и диагностика, издаването на констативен протокол от оторизиран сервиз за 

причините довели до инцидента, възможностите за отстраняването, както и да направи 

предложение на цена за ремонта.     

Транспортните разходи, инсталирането и разходите по гаранционната поддръжка са за 

сметка на Изпълнителя.  

Срок за изпълнение на доставките - до 30 (тридесет) дни, считано от датата на 

сключване на договора. 

Изтичането на срока на договора следва да не е обвързано с предложените 

гаранционни срокове на доставената техника. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване, съобразно 

всички посочени условия в гаранционните карти на съответната доставена техника. 

Всички разходи по транспортиране на техниката до съответния оторизиран сервиз 

следва да са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 


