
 

 

 

 

 

изх.№ 26-01-2/07.11.2019 г. 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Регионална здравна инспекция–Смолян със седалище и адрес гр.Смолян, 

бул.„България“ № 26, БУЛСТАТ 176032028 и e-mail:rzi@rzi-smolyan.com отправя 

покана към Вас, да предоставите ценова оферта за „Закупуване на 11 броя 

компютърни работни станции за нуждите на РЗИ – Смолян". 

Минимални изисквания към техническите характеристики на компютърните 

работни станции 

ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Процесор Минимум 8-мо поколение Intel процесор или 

еквивалентен; 

не по-малко от 4 физически ядра; 

базова честота не по-малко от 2.8 GHz; 

L3 кеш памет не по-малко от 6 MB. 

Памет 2x4 GB DDR4, общо 8 GB RAM, 4 DIMM слота, от 

които 2 свободни; разширяема до 32 GB 

минимум 2400 MHz. 

Чипсет Business/Mainstream клас или по-висок 

Разширителни слотове 
PCIe Gen3 x16 slot – минимум един, 

PCIe Gen3 x1 slot – минимум два. 

Дисково пространство Две дискови устройства: 

 SSD SATA 6 Gb/s с капацитет не по-малко от 

120 GB, 

скорост на четене минимум 500 MB/s, скорост на запис 

минимум 500 MB/s; 

 HDD SATA 6 Gb/s 1TB, 3.5”, минимум 64MB 

кеш, 7200 rpm 

Устройствата да не са refurbished. 

Мрежа 10/100/1000 Mbps 

Оптично у-во DVD±RW; Double layer 

Клавиатура USB клавиатура от производителя на конфигурацията, 

фабрично надписана по БДС  

Мишка 

USB оптична мишка от производителя на 

конфигурацията 

Кутия Desktop/Tower case, кутия 

Интерфейси Заден панел: 

Интерфейси към монитора: минимум два изхода – 

1xVGA, 1xDVI/HDMI/Display port  

USB – минимум 6 бр. на задния панел, като от тях: 
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 Type A - минимум 4 бр.; 

 USB 3.1 Gen 1 Type A – минимум 2 бр. 

3,5 mm Audio-in, Audio-out, MIC. 

Преден панел: 

Минимум 2 USB Type A на преден панел на кутията, 

като поне един от тях да е USB 3.1; 

 3.5 mm Audio-out, MIC. 

ATX захранване 

Минимум 300 вата, осигуряващо безпроблемна работа 

при пълно натоварване на системата; вграден филтър 

срещу ел.-магнитни смущения 

Рейтинг 80+ 

Монитор LED, от производителя на компютъра, със следните 

минимални изисквания: 

 Размер на екрана по диагонал: 23 инча 

 Съотношение 16:9 

 Резолюция - 1920 x 1080 

 Яркост 250 Cd/m
2
 

 Време за реакция 5 ms. 

 Контраст 1000:1 

 Интерфейс – минимум два входа, 1xVGA, 

1xDVI/HDMI/Display port съвместими с 

предлаганите компютри и интерфейсен кабел за 

връзка със съответния видео изход на 

предложения компютър. 

Захранващ кабел „Шуко“– CEE 7/7, с дължина не по-малко от 1,5 метра 

ОС  Инсталирана и активирана операционна система MS 

Windows 10 Pro (64bit) OEM  

Сертификати TCO, RoHS 

За предложения компютър - Energy Star 6.1 за ЕС 

За предложения монитор - Energy Star 7 за ЕС 

Предложената компютърна конфигурация да присъства 

в Windows Compatible Product List на Microsoft за 

инсталираната ОС. 

Гаранция Мин. 36 месеца гаранция от производителя от датата на 

подписване на двустранния приемно-предавателен 

протокол, на място 

 

Ценовите предложения следва да съдържат: обща стойност без ДДС и обща 

стойност с ДДС за една компютърна конфигурация, със срок на валидност на 

офертата 35 календарни дни. 

Изисквания към предлаганата техника: 

1. Предлаганата техника трябва да отговаря на изискванията, посочени в 

настоящото съобщение или да притежава по – добри параметри. 

2. Предлаганата техника трябва да бъде нова, неизползвана преди това, да е в 

текущата продуктова линия на производителя, да не е свалена от производство 

към датата на подаване на офертата и да е съобразена за работа в 

http://www.rzi-smolyan.com/
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стандартизираната електрическа мрежа в РБългария. Доставената техника 

трябва да бъде окомплектована с всички необходими силови, интерфейсни и 

други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й работа. 

3. Техническото предложение трябва да включва ясно описание, което позволява 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и предлаганите 

спецификации.  

4. Участниците трябва да осигурят гаранционно обслужване на предложената 

техника на място при Възложителя и да разполагат с осигурена сервизна база за 

извършване на следгаранционната поддръжка на техниката на територията на гр. 

Смолян. 

5. Участниците следва да разполагат с минимум двама специалисти, притежаващи 

необходимата квалификация да извършват техническо обслужване на 

компютърните работни станции и да притежават образователно-

квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ в една от следните области: 

технически науки, математика, физика, информатика, информационни 

технологии. 

6. Мястото на извършване на доставките, инсталирането и тестването по 

обособените позиции е административната сграда на РЗИ – Смолян, бул. 

„България” № 26 

7. Офертите се представят в писмена форма, на български език, в запечатан 

непрозрачен плик и следва да съдържат наименованието на поканата, за която 

участва, техническа характеристика и предлагана цена. На плика да бъдат 

поставени наименование на лицето, което прави предложението, адрес и 

телефон. 

8. Участниците могат да представят офертите си на адрес гр. Смолян, бул. 

„България” № 26 от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден в звеното за 

административно обслужване, ет. 1. 

9. Краен срок за приемане на офертите 16:30 часа на 19.11.2019 г. 
 

 

Специфични изисквания към участниците в процедурата, свързани с 

изпълнението на поръчката 

 Списък на минимум три изпълнени договора с предмет, сходен с предмета  на 

настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години от участника на 

територията на област Смолян, с посочване на стойности, срокове на 

изпълнение и клиенти по всеки договор, придружени от препоръки за добро 

изпълнение. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат на участника; 

 

С уважение, /П/ 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА 

Директор на РЗИ – Смолян 
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