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Обществена поръчка чрез публична покана „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ПГИ „Д-р Иван 

Богоров” - Варна за реализация на проект, финансиран по Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в училище” 1 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Предметът на поръчката е „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ПГИ „Д-р 

Иван Богоров” - Варна, за реализация на проект, финансиран по Национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“. 

 

Доставката включва: 

- настолни компютри с включена OEM версия на операционна система Windows (50 бр.), 

 

Поръчката включва следните дейности:  

1. Доставка, монтаж на компютърното оборудване и лицензен софтуер. 

2. Гаранционен  сервиз и поддръжка на доставеното оборудване. 

 

Посочените спецификации представляват минималните технически и функционални 

изисквания за отделните компоненти на доставката: 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
 

Компютрите, които ще бъдат оферирани, се изисква да бъдат: 

1. С гаранционен срок не по-малък от 24 месеца; 

2. С инсталирана OEM версия на операционна система Windows. 

Фирмата да разполага със собствена или наета сервизна база във Варна. 

 

1.1. Компютри -50 броя 

 

№ ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНЕ КЪМ ПАРАМЕТЪР 

1 Процесор Intel Core™ i3 4130 (2 core, 3.4 GHz, 3MB, 54W) 

2 Оперативна памет 4 GB DDR3 1600 MHz 

3 Твърд диск 500 GB 7200 rpm SATA 

4 Оптично устройство DVD RW 

5 Видео карта Intel HD Graphics 4600 

6 Звукова карта Realtek 

7 Аудио вградени стерео говорители 

8 Чипсет Intel H81 Express 

9 Мрежа 10/100/1000 
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10 
Входно/изходни 

портове 

DVI 

Преден вход за микрофон 

Преден аудио изход за слушалки 

1 x Audio Out 

1 x Audio In 

2 x PS/2 

VGA 

RJ-45 (вход за LAN кабел) 

6 x USB 2.0 

Serial порт 

11 Клавиатура 
С вграден цифров блок, защита от заливане с течности, 

маркировка на кирилица по БДС 

12 
Програмно 

осигуряване 

Компютрите трябва да имат предварително инсталирана OEM 

версия на операционна система Windows., даваща 

възможност за ъпгрейд до последна версия на операционна 

система съгласно споразумение за ползване на продуктите на 

Майкрософт в образованието 

13 Гаранция 24 месеца 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ:  

 

Предлаганите артикули трябва да са оригинални, нови и неупотребявани, да присъстват в 

актуалните продуктови листи на производителите и техническите им параметри да съответстват на 

изискванията на Възложителя.  

Участникът трябва писмено да е упълномощен от производителя на предлаганата техника, 

или официален представител за територията на България, за извършване на продажба на 

предложеното от него оборудване. 

Участникът трябва да осъществява гаранционна поддръжка за минимум срока на 

гаранцията, даден от производителя на техниката, като през гаранционния срок ще поема всички 

разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на всички модули, устройства и аксесоари в 

предложените конфигурации на изделията, включени в техническите спецификации. 
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