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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. 

 

КОМПЮТРИ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – КОМПЮТЪР, 1 бр., с прогнозна стойност до 3300 лв. 

без ДДС 

ПАРАМЕТЪР МИНМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер Windows 10 Home 

Процесор Четириядрен, Intel Core i7 1.90 GHz 

Памет, MB 8192MB LPDDR3 

Твърд диск, GB 256GB 

Дисплей, inch 12.3" (31.24 cm) 

Сензорен дисплей multi-touch 

Дисплей, резолюция 2736x1824 

Дисплей, тип Glare PixelSense 

Видео карта Intel HD Graphics 620 

Звук Stereo speakers with Dolby Audio, Dual microphones 

Безжична мрежа IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compatible 

Bluetooth Bluetooth 4.1 

USB порт 1 Full-size USB 3.0 

Display порт Mini DisplayPort 

Четец за карти microSDXC card reader 

Web камера, MP 5.0MP front camera , 8.0MP rear autofocus camera 

Клавиатура, тип yes, БДС кирилизация на клавиатурата. 

Гаранция 12 месеца 

 

Доставка: До Институт по животновъдни науки – Костинброд,  
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Адрес: гр. Костинброд гр.Костинброд 2232, спирка "Почивка" 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – КОМПЮТЪР, 1 бр., с прогнозна стойност до 2666 лв. 

без ДДС 

ПАРАМЕТЪР МИНМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер macOS 

Процесор Двуядрен, Intel Core i5 1.60 GHz  

Памет, MB 8192MB LPDDR3 

Твърд диск, GB 256GB 

Дисплей, inch 13.0" (33.02 cm) 

Дисплей, 

резолюция 

2560x1600 

Видео карта Intel UHD Graphics 617 

Звук Stereo speakers, Three microphones 

Безжична мрежа 802.11ac Wi-Fi wireless networking; IEEE 802.11a/b/g/n compatible 

Bluetooth Bluetooth 4.2 

HDMI порт VGA, HDMI,Thunderbolt 2 output 

Разширителен порт 2 Thunderbolt 3 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, 

Thunderbolt, USB-C 3.1 Gen 2 

Аудио портове Headphone jack 

VGA конектор VGA, HDMI, and Thunderbolt 2 output using adapters (sold separately) 

Web камера, MP 720p HD camera 

Клавиатура, тип Backlit Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата. 

Батерия, cell lithium-polymer battery 

Гаранция 12 месеца 

 

Доставка: До Институт по животновъдни науки – Костинброд,  

Адрес: гр. Костинброд гр.Костинброд 2232, спирка "Почивка" 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ТАБЛЕТ, 1 бр., с прогнозна стойност до 750 лв. без 

ДДС 

ПАРАМЕТЪР МИНМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
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Софтуер Android 

Дисплей, inch 10.5'' Super AMOLED (2560 x 1600 ) 

Процесор Qualcomm, SDM670 Snapdragon Octa-core 

RAM Памет 4 GB 

Вградена памет 64 GB 

Флаш памет microSD, up to 128 GB 

WiFi 802.11a/b/g/n/  

Bluetooth yes 

GPS yes 

USB 1x USB Type-C 

Предна камера 8.0-megapixel 

Задна камера 13.0-megapixel 

Жак за микрофон/слушалки yes 

Батерия Li-Po 7040 mAh 

Гаранция 24 месеца 

 

Доставка: До Институт по животновъдни науки – Костинброд,  

Адрес: гр. Костинброд гр.Костинброд 2232, спирка "Почивка" 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР - 3 бр., с прогнозна 

стойност 1150 лв. без ДДС всеки, или общо 3450 лв. без ДДС 

ПАРАМЕТЪР МИНМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Софтуер No OS 

Процесор Intel Core i5-7200U 2.50 GHz, 3 MB cache или по-нов 

Памет, MB 8192MB, DDR4 

Памет, слотове up to 16GB, 2 slots (1 free slot availble) 

Твърд диск, тип SATA 

Твърд диск, GB 1000GB 5.4krpm 

Дисплей, inch 15.6" (39.62 cm) 

Дисплей, резолюция 1920x1080 

Дисплей, тип Anti-Glare 

Видео карта NVIDIA GeForce MX 
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Видео карта, МВ 2048MB GDDR5 

Звук Built-in speaker, Built-in microphone 

Безжична мрежа 802.11ac Wi-Fi 

Bluetooth Bluetooth 4.2 

USB порт 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 

HDMI порт HDMI 

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

Четец за карти Micro SD Card Reader 

Web камера, MP VGA Web Camera 

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

Батерия, cell 33WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion 

Гаранция 24 месеца 

 

Доставка до Земеделски институт  Стара Загора 

 

 

ПРИНТЕРИ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – 1 бр. лазерно многофункционално устройство, с 

прогнозна стойност 1120 лв. без ДДС 

ПАРАМЕТЪР МИНМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Достъпни функции Print, Copy, Scan 

Принтер скорост 

черно, стр./мин 

Up to 23 ppm (A4, one-sided); Up to 12 ppm (A4, two-sided); FPOT: 

As fast as 8.9 sec 

Принтер резолюция Optical: 600 x 600 x 2 bit dpi; Enhanced: 1200 x 1200 dpi 

Скенер, тип Black and white and colour scanning; DADF 

Скенер резолюция Up to 600 x 600 dpi 

Методи на 

сканиране и 

функции за 

подобрение 

Scan to USB/Email/Network (FTP or Browse SMB), SMB 3.0; File 

Formats: JPG, TIFF (single and multi-page), PDF (single and multi-

page) 

Копир скорост 

черно, копия/мин 

Up to 23 cpm (A4) 

Копир резолюция Up to 600 x 600 dpi 

Брояч на копия 1 to 999 
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Мащабиране 25% to 400% in 1% increments 

Интерфейс High-speed USB 2.0 

Мрежа Ethernet 10/100 Base-T 

Безжична мрежа Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional), Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit 

Памет, MB  128 MB ; Micro SD Memory 

Медия, тип Plain / Bond / Punched / Pre-Printed / Heavyweight / Lightweight / 

Archival / Recycled / Thin / Card Stock / Letterhead / Custom 1 – 7 

Медия, размер A3, B4, A4, JIS B5, A5, Other and Custom sizes 

Медия, g/m2 Bypass Tray: 60 to 163 g/m2; Tray 1: 60 to 140 g/m2; DADF: 60 to 128 

g/m2 

Капацитет за хартия 

- Входяща тава 

Bypass Tray: Up to 100 sheets, Tray 1: Up to 250 sheets; Optional 

Additional Tray: Up to 250 sheets 

Капацитет за хартия 

- Изходяща тава 

250 страници 

ADF 100 страници DADF 

Двустранен печат Automatic 

Натоварване, 

стр./месец 

50 000 ppm; Monthly Print Volume: 2000 pages 

Съвместими 

операционни 

системи 

Windows, Linux, Mac OS 

Контролен панел и 

други 

4.3-inch colour touchscreen, Device Management 

Гаранция 12 месеца 

 

Доставка: До Институт по животновъдни науки – Костинброд,  

Адрес: гр. Костинброд гр.Костинброд 2232, спирка "Почивка" 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 – 1 бр. Лазерно многофункционално устройство, с 

прогнозна стойност 675 лв. без ДДС 

ПАРАМЕТЪР МИНМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Достъпни функции печатане, копиране и сканиране 

Принтер скорост 

черно, стр./мин 

Up to 37 ppm (A4) Single sided 

Принтер 

резолюция 

Standard 600 x 600 dpi; quality Up to 1200 x 1200 dpi 
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Скенер, тип Colour; Platen, 2-sided ADF (single pass) 

Скенер резолюция Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi 

Методи на 

сканиране и 

функции за 

подобрение 

Scan to E-mail / PC / USB memory key / FTP, Scan to Cloud 

Копир скорост 

черно, копия/мин 

Up to 37 ppm (A4) Single sided 

Копир резолюция Up to 600 x 600 dpi 

Брояч на копия Up to 999 copies 

Мащабиране 25-400% in 1% increments 

Интерфейс USB 2.0 Hi-Speed 

Мрежа 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T 

Безжична мрежа Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection 

Памет, MB 1 GB 

Медия, тип Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, 

Envelope 

Медия, размер Cassette (Standard and optional): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, 

Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 

GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Custom sizes; Multi-purpose tray: + 

Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL) 

Медия, g/m2 Cassette (standard and optional): 52 to 120 g/m2, Manual purpose tray: 52 

to 163 g/m2, ADF: 50 to 105 g/m2 

Капацитет за 

хартия - Входяща 

тава 

250- страници cassette + 100-страници multi-purpose tray; Option: 550-

sheet cassette 

Капацитет за 

хартия - Изходяща 

тава 

150 страници 

ADF 50  страници 

Двустранен печат Automatic 

Натоварване, 

стр./месец 

80 000 ppm; Recommended Monthly Print Volume: 4000 pages per 

month 

Съвместими 

операционни 

системи 

Windows 10 / 8.1 / 7 / Server 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 /2008, Mac 

OS X version 10.8.5 & up; Linux 

Контролен панел и 

други 

12.7 cm LCD Colour Touch Screen, Secure Print, Software and printer 

management 

Гаранция 24месеца 
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Доставка: До Институт по животновъдни науки – Костинброд,  

Адрес: гр. Костинброд гр.Костинброд 2232, спирка "Почивка" 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – 1 бр. Монохромен лазерен принтер -  1бр. с 

прогнозна стойност 456 лв. без ДДС  

ПАРАМЕТЪР МИНМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Скорост, стр./мин. Up to 38 ppm (A4, normal); Up to 31 ipm (A4, duplex); FPOT: As 

fast as 6.3 sec (A4, ready); As fast as 8.8 sec (A4, sleep) 

Резолюция Black (best): HP FastRes1200 (Enhanced up to 4800 x 600 dpi) 

Медия, тип Paper (plain, EcoFFICIENT, light, heavy, bond, coloured, 

preprinted, prepunched, recycled, rough); Envelopes; Labels 

Медия, размер Tray 1, 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K 

(195x270/184x260/197x273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 

mm); Postcards (JIS single, JIS double); Envelopes (DL, C5, B5);, 

custom sizes 

Медия, g/m2 Tray 1: 60 to 175 g/m2; Tray 2, Optional 550 sheet Tray 3: 60 to 

120 g/m2 

Капацитет за хартия - 

Входяща тава 

100 sheet multipurpose Tray 1, 250 sheet input Tray 2; Optional 

third 550 sheet tray 

Капацитет за хартия - 

Изходяща тава 

150 sheet output bin 

Двустранен печат Automatic 

Памет, MB 256MB DRAM; 256MB Flash memory 

Интерфейс 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB 

Мрежа Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; Mobile printing 

capability: Apple AirPrint; Google Cloud Print; HP ePrint; HP 

Smart App; Mobile Apps; Mopria Certified; ROAM capable for 

easy printing 

Натоварване, стр./месец Up to 80 000 pages (A4); Recommended monthly page volume: up 

to 4000 pages 

Съвместими 

операционни системи 

Windows OS; Mac OS; Mobile OS (iOS, Android, Mac) 

Други LCD; Device management 

Гаранция 24 месеца 

 

Доставка до Земеделски институт  Стара Загора 
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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.  

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 24 

месеца (двдесет и четири), 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 по заявка на 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 
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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 

подаване на заявката. 

Предложеният от участниците срок за гаранционна поддръжка следва да не бъде 

по-кратък от 24 месеца. 

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 е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 


