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Техническа спецификация 

Изисквания, свързани с изпълнението: 

В Техническата спецификация са посочени минималните работни характеристики и 
функционални изисквания, на които трябва да отговарят мониторите , както и други 
условия за изпълнението на поръчката. 

 Монитор – 7 бр.  с обща прогнозна стойност  1687 лв. без ДДС 
 
ПАРАМЕТЪР  МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Размер на екрана, inch  25" (63.50 cm) 
Вид на екрана  Flat 
Широкоекранен  21:9 
Тип на матрицата  IPS 
Резолюция  2560x1080 
Pixel Pitch (mm)  0.23 
Яркост, cd/m2  250cd/m2 
Ъгъл на видимост H/ V  178/178 
HDMI  HDMI 
Гаранция  24 месеца 
Mакс. ед. цена без вкл. ДДС  241,00 лв. 
 

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

Всеки участник следва да представи оферта отговоряща на  Техническата спецификация. 

Изискванията по техническата спецификация се считат за задължително минималнио 
изискване 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 
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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 , считано от подписване на двустранен протокол 
за пускане на техниката 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. 

- Доставка се извършва до  Института, 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, 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. 
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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. 


