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Пазарно проучване за определяне на
цени за закупуване на компютърни

конфигурации за нуждите на 96. СУ „Лев
Николаевич Толстой“

Относно: Закупуване на компютърни конфигурации - 30 броя на обща стойност
в размер на 26100.00 лв с ДДС /двадесет и шест хиляди и сто лева с ДДС/.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Заповед Ме 580/22.02.2022 г. на Директора на 96. СУ и чл. 21 от
Закона за обществените поръчки се провежда пазарно проучване с цел набиране на
минимум 2 /две/ оферти за доставка на 30 бр компютърни конфигурации , за който са
предвидени капиталови разходи в размер на 26100.00 лв с ДДС /двадесет и шест хиляди
и сто лева с ДДС/.

Минималните изисквания, на които трябва да отговарят
компютърните конфигурации са описани в Приложение Ме 2, със срок на доставка не по-
голям от 15/петнадесет / календарни дни, считано от датата на класиране на ценовите
предложения на потенциалните участници.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат
своите ценови предложения на електронен адрес: Яп з5ои96(ФаБу.Бе в срок до
15.03.2022 г. 16,00 ч включително.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното
пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието за пазарното проучване.

Документи :

1. Заповед за назначаване на комисия
2. Приложение 2 /техническа спецификация/ Япз5ои96(Фабу.Ъе
3. Ценово предложение /образец/.

Дата: 28.02.2022 г.
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Приложение Мо 2

Минимални изисквания към техническите характеристики на

компютърните конфигурации

ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процесор Минимум 5-то поколение (пе! процесор или еквивалентен;

не по-малко от 4 физически ядра;

базова честота не по-малко от 2.8 ЕН;
13 кеш памет не по-малко от 6 МВ.

Памет 2х4 СВ ООВ4, общо 8 СВ ВАМ, 2 ОММ слота; разширяема до 16 СВ

минимум 2400 МН7.

Чипсет Ви5те5/Ма 5геат клас или по-висок

Разширителни РОСе Сеп3 х16 5/0Е - минимум един,
слотове РОСе Сеп3 х1 510- минимум два.

Дисково Дисково устройство:
пространство

е 550 5АТА 6 бЬ/5 с капацитет не по-малко от 240 СВ,

скорост на четене минимум 500 МВ/5, скорост на запис минимум
500 МВ/5;

Мрежа 10/100/1000 Мьър5

Оптично у-во РМО+ВМ/; ОоиШеауег

Клавиатура 5В клавиатура от производителя на конфигурацията, фабрично
надписана по БДС

Мишка О5В оптична мишка

Кутия Ое5Ктор/Том/егсазе, кутия

Интерфейси Заден панел:



Интерфейси към монитора: минимум два изхода -- ТХУСА,

1х0м/ном/О!5раурог

05В - минимум 6 бр. на задния панел, като от тях:

е Туре -минимум 4 бр.;
е 1158 3.1 Сеп 1Туре А - минимум 2 бр.
3,5 тт Аифо-п, Аифо-ои, МС.

Преден панел:

Минимум 2 15В Туре А на преден панел на кутията, като поне

един от тях да е 1158 3.1;

е 3.5 глт АиФфо-ои, МС.

АТХ захранване

Минимум 300 вата, осигуряващо безпроблемна работа при пълно

натоварване на системата; вграден филтър срещу ел.-магнитни

смущения

Рейтинг 80+

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

ос Инсталирана и активирана операционна система М5 МЛпдоми5 10 Рго

(6458) ОЕМ

Сертификати Тео, ВоН5

За предложения компютър - Епегру 5таг 6.1 за ЕС

Предложената компютърна конфигурация да присъства в МЛидоми/5

СотрайЮ!еРгодис Ц5Е на Мсго5о#за инсталираната ОС.

Гаранция Мин. 36 месеца гаранция от производителя от датата на

подписване на двустранния приемо-предавателен протокол
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УЧАСТНИК:.. зевовово

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагам цена за „ДОСТАВКА НА 30 /ТРИДЕСЕТ/ БРОЯ КОМПЮТЪРНИ

КОНФИГУРАЦИИ С ОПЕРАЦИОНЕН СОФТУЕР - УПУрОУУ5 10 РВО 64 Ви“в размер

На. „не „. /СЛОВОМ .....ац а цццин И еацатавлававеттвя ......./ български лева без

ДДС и цена ..........

лева с ДДС при размер на ДДС от 20 9 /двадесет процента/.
ааа ЛСЛОВОМ аазанииноталталенаттаи „....../ български

Посочената цена е окончателна и включва всички разходи, такси, комисионни,

митнически сборове и др. по доставка, монтаж и инсталиране, опаковка, транспорт,

застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

Посочената цена не подлежи на промяна.

Срок на доставка ; ДО .........ечеенеекнненеинавакикна календарни дни

ДАТА ... ПОДПИС И ПЕЧАТ НА УЧАСТНИКА ...........


