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Изх.№ 3608/05.12.2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
РЗИ – Перник събира оферти за закупуване на компютърна и офис техника в
рамките на капиталови средства, отпуснати от Министерство на здравеопазването за
електронно управление до 10.12.2018 г.
1.Минимални изисквания, на които трябва да отговарят компютърните конфигурации:
ПАРАМЕТРИ

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кутия

Desktop Tower, ATX

Процесор
Памет

Минимум четири ядрен процесор, (Intel Core i5-6400 или Intel Core i38100 или еквивалентен)
4 GB DDR4

Хард Диск

1 TB, SATA III, 3,5” 7200 rpm

Мрежа

10/100/1000 Mbps

Оптично у-во

DVD-RW SATA, DL

Клавиатура

USB клавиатура от производителя на конфигурацията фабрично
надписана по БДС
USB оптична мишка от производителя на конфигурацията

Мишка
Интерфейси

Монитор
ОС

 6 USB порта (поне 2 на предния панел и мин. 2 х USB 3.0);
 1 x VGA;
 1 x DVI\HDMI\DP;
 Входни и изходни аудио портове
LED, от производителя на компютъра, 16:9, 1920 x 1080, Full HD, 250
Cd/m2, 5 ms, 1 x VGA, цифров видео-вход и интерфейсен кабел за връзка
със съответния цифров изход на предложения компютър
OEM 64-bit версия на Windows 10 Professional

Сертификати




CE; RoHS; Energy Star;
Моделът да присъства в Windows Compatible Products List на
Microsoft за инсталираната ОС.
Минимум 36 месеца гаранция от производителя от датата на подписване
Гаранция
на двустранния приемно-предавателен протокол, на място
Обща стойност с включен ДДС- 15600,00 лв.
2.Минимални изисквания, на които трябва да отговарят мултифункционалните устройства:
ПАРАМЕТРИ
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип
Монохромно многофункционално устройство
Технология
Лазерна или LED
Пoддържани функции
Печат, Копиране, Сканиране
Тип на скенера
Плосък, цветен
Автоматичен подавач за
Капацитет: мин. 50 оригинала;
оригинали
Сканиране: автоматично, двустранно
Двустранен печат/копиране Автоматичен
Формат на хартията
A4
Скорост на печат
минимум 40 страници в минута
Допустимо максимално
минимум 50 000 отпечатани страници
месечно натоварване
Разделителна способност на 1200 x 1200 dpi
печат
Поддържани емулации
PCL 5, PCL 6, Post Script 3
Съвместими операционни
Windows 8/10
системи при печат
Капацитет за зареждане с
минимум 800 листа от поне два източника
хартия
Интерфейси
Ethernet 10/100/1000; USB 2.0
Функции на скенера
Scan-to-eMail, Scan-to-USB, Network scan
Консумативи за минимум
Допълнителен (освен стартов), пълен комплект консумативи
5 000 копия (ISO/IEC 19752) от производителя на устройството с описани партномера и
количества
Допълнителни изисквания
Доставка, инсталация и обучение на място
Гаранция
Минимум 36 месеца, от датата на подписване на двустранния
приемо-предавателен протокол, на място
Обща стойност с включен ДДС - 3000,00лв
3.Минимални изисквания, на които трябва да отговарят документните скенери :
ПАРАМЕТРИ
Скенер, тип
Резолюция, оптична
Скорост на сканиране, А4
Двустранно сканиране
Капацитет на
автоматичното подаващо
устройство
Интерфейс
Окомплектовка
Поддържани операционни
системи
Гаранция

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цветен с ADF
600dpi
60 ppm / 120 ipm A4 при 200 dpi
Да
Минимум 70 листа А4
USB 3.0
Захранващи и интерфейсни кабели;
Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64-bit)
Минимум 36 месеца, от датата на подписване на двустранния

приемо-предавателен протокол, на място
Обща стойност с включен ДДС -2400,00лв.
Максимално допустимите стойности на техниката, която следва да бъде оферирана, са
както следва:


Максимална допустима стойност за 1 брой компютърна конфигурация да е в
рамките на 1000,00 лв. без ДДС и 1200,00 лв. с ДДС;



Максимална допустима стойност за 1 брой мултифункционално устройство да е в
рамките на 1250,00 лв. без ДДС и 1500,00 лв. с ДДС;



Максимална допустима стойност за 1 брой документен скенер да е в рамките на
1000,00 лв. без ДДС и 1200,00 лв. с ДДС;

Оценяването на предложенията ще бъде извършено по критерий „Най-ниска цена“ с
показателите, описани в поканата. Офертата не трябва да надхвърля общо 17500,00 лв. без
ДДС, или 21000,00 лв. с ДДС.
Срок за изпълнение на поръчката: до 5 работни дни от датата на уведомление до
избрания доставчик.
Цени и начин на плащане:


Начин на плащане – по банков път. Авансово плащане не се предвижда.



Цената на предложението включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнение
на поръчката (с ДДС).

Срок за подаване на офертите: Оферти се подават до 17:00 часа на 10.12.2018г. в
деловодството на РЗИ – Перник, на адрес: град Перник, ул. „Миньор“ № 15. Допълнителна
информация на телефон: 076/ 601881.
Предлаганите изделия трябва да са нови и неупотребявани и да отговарят на поне
минималните изисквания в техническата спецификация.

Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ /П/
Директор на РЗИ – Перник

И/С Милена Лозанова, директор ДАПФСО /П/

