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ОБЯВА 

АГЕНЦИЯ ПО ОБШЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София. у.1 . "."It>гt>'' 4 
f -mail: аор@;аор. bg 

интернет адрес: http://\VW\v.aop. bg 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: ФО-41 5-04-426/26.10.20 l 7r. 

Възложител : Дирекция за национален строителен контрол 

Поделение (когато е пршюжимо): [ .... ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00381 
Адрес: rp. София, бул. „Христо Ботев" № 47 
Лице за контакт Звезделина Иванова- Директор Дирекция ФАПТО, Нели Тодорова - началник 

отдел АПОКО, Силвия Василева - ст. юрисконсулт АПОКО 

Телефон: 02 9159 141 ; 02 9159 148; 02 9159 143 
E-mail: Zvezdelina. Ivanova@dnsk.mrrb.goverment.bg; Neli.Todorova@dnsk.rruтb.government.bg; 
Silvya.Vasileva@.dnsk.mrrb.government.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: U Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

U Друг адрес: ~ноля, посочете друг адрес) 
П иемане на до онен път: Да Не 

Обект на поръчката: 
U Строителство 
[Х] Доставки 

U Услуги 
Предмет на поръчката: „Закупуване на компютърни конфигурации и мултифункционални 

устройства за нуждите на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: 
! .Обособена позиция 1 „Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ДИСК"; 

2.Обособена позиция 2 „Закупуване на мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК". 

Кратко описание: 

1 .За обособена позиция № 1 - 45 броя компютърни конфигурации със следните технически 
спещ1фнкации: 

1.1. Монитор 

№ Параметър Минимални технически изисквания 

1 IГип Матрица LCD, с LED подсветка. 

2 Диагонал на матрицата 1В диапазона 23,5 - 24 инча 

3 ~ормат на екрана 16:9 или 16:10 

4 Разделителна способност 1920 х 1080 или по-добра 

5 Коефициент на контраста 2: 1000: 1 - статично контрастно отношение 

6 Яркост на дисплея 2: 250 cd/m2 

7 Време за опресняване 65 ms 



8 Интерфейси 
НDMI (или OisplayPort, или DVJ-0), в съответствие с 
1J1редлагания модел компютър 

Захранващ кабел за 220 V (и адаптер, ако е нужен), 

9 Кабели Подходящ (НDМl, DisplayPort, DVI-0), интерфейсен 
tкабел 

10 Изисквания към стандарти Energy Star 6.0, ТСО 6.0 или еквивалентни 

11 Гаранционен срок 
Минимум 36 (тридесет и шест) месеца от датата на 
щоставка 

1.2.Компютьр 

№ Параметьр Минимални технически изисквания 

брой на ядрата: 4, брой на нишките: 4; 

литография - 14 nm, 6ххх 

максимална ТОР (Therrnal Design power) 65W, 

вграден графичен контролер, вградена технология 

позволяваща поддръжка на много отделни виртуални 

1 Процесор платформи или еквивалент 

Базова честота на процесора min 3.2 GHz; 

Кеш-памет: 6 МВ; 

Набор от команди: 64-битови; 

Поддръжка на RАМ-памет мин. 32GB; тип DDR4 2133 

MGz или по-производителен процесор или еквивалент 

Подходящ за процесора схемен набор (чипсет) 

Брой слотове за памет DDR4: 2133GHz: минимум 2 броя 

IDIММ Dual Channel (възможност за разширение до 32 GB) 

2 Дънна платка 
Разширителни слотове: минимум 3 броя, от които PCie 

Dclб grapblcs - 1 бр. ; РСТе xl - 1 бр. третият слот според 

!Предлагания модел; 

Интерфейс за твърд диск SATA (6.0GB/s): мин. 2 бр. ; USB-

портове с поддръжка на ревизии 3.0 и 2.0 - мин. 6 бр. 

3 Оперативна памет 
8 GB DDR4 2133 МНz,(2бр.х 4 GB), или 1 х 8GB (lx8192 

МВ) 2133 MHz 

4 Твърд диск 
Обем: 500 GB; Обороти: 7,200 об./ мин ; интерфейс SAT А 

111 6.0GB/s; - минимум 2 броя 3,5 инчови гнезда 

5 Видеокарта интегрирана процесорна графика 

6 Звук вграден аудио НD контролер на дънната платка 

7 
Мрежови 

Ethernet 1 О/ 100/ 1000 МЬрs, RJ-4 5 
интерфейс 

8 К:::игурност ТРМ модул V. 2.0 или еквивалентен 



НDМI (или DisplayPort, или DVI-D) - l бр. ; 

Външни входно- изходни USB -минимум 6 бр., от тях USB 3.0 и USB 2.0 портове -
9 

rюртове nоне по 2 бр. - изведени на предния панел. ; 

КЭJ-45: lбр; Audio 1/0 отпред и отзад, PS/2 - 2 бр. 

10 Корпус Мiddle Tower или по-малка 

11 Мишка bpticaJ Scroll Mouse, PS2/USB 

lPS2ЛJSB, Full Size, фабрично нанесени неизтриваеми 

12 Ю~авиатура !Надписи на латиница (клавиатурна подредба QWERTY -

IUSA) и кирилица по БДС 

13 Захранване Energy Star - захранващ блок с мощност максимум 450 W 

14 Гаранционен срок 
Минимум 36 (тридесет и шест) месеца от датата на 

щоставка 

2. За обособена позиция № 2 -1 брой мултифункционално устройство А4 и 11 броя 
монохромни мултифункционални устройства АЗ със следните технически спецификации: 

2.1. Мултифункционално устройство А4 

№ Параметър Минимални технически изисквания 

1 Технология на печат Лазерна или LED 
2 Формат А4 

3 
>-

Разделителна способност 600 х 600 dpi 

4 Разделителна способност скенер 
Цветно - 600 х 600 ppi 
Монохромно - 1200 х 1200 ppi 

5 Скорост на печат 27 стр./мин. 

6 Скорост на копиране 27 стр./мин. 

7 Време за първа страница 
Черно - 9.0 сек. 
Цветно - 9.9 сек. 

8 Памет (стандартна) 256 МВ RAM, 256 МВ Flash 
9 Памет (максимална) 256 МВ RAM, 256 МВ Flash 
10 Процесор 1200 МНz -
11 Капацитет на консумативите 

Черно - 2 300 или 6 500 стр. 
Цветно - 2 300 или 5 000 стр. 

12 
Минимален размер на 76 х 127 mm 
разпечатките 

13 
Максимален размер на 
разпечатките 

216 х 356 mm 

1) касета за 50 листа 
14 Листо подаваща система 2) касета за 250 листа 

3) двустvанен ADF за 50 листа 
Ръчен двустранен печат 

15 Управление на печата Директен печат от USB памет 
Директен печат от смартфон/таблет 

16 Капацитет на входа 300 листа 
17 Капацитет на изхода 150 листа ,____ 

PCL 6, PCL 5с, PostScript level 3 
18 Стандартни графични езици 

Direct PDF 
101100/1000 Ethemet RJ-45 Port 

19 Стандартни интерфейси/портове 
USB 2.0 Port 
Rear host USB 2.0 Port 
Easy-access host USB 2.0 Port 



20 
Максимално месечно 
натова ване 

21 
Препоръчително месечно 
натова ване 

22 Дисплей и контролен панел 

50 000 стр. 

750 до 4 000 стр. 

10.9 cm цветен графичен тъч-екран 
З осветени тъч-б тона 

2З Га анционен с ок Миним м 12 дванадесет) месеца от датата на доставка 
2.2.Монохромно мултифункционално устройство АЗ 

№ Параметьр Минимални технически изисквания 

1 Технология Лазерна или LED 
2 Поддържани функции Копиране, сканиране и принтиране 

з 
Автоматичен подавач за Капацитет мин. 70 оригинала, с автоматично обръщане 
оригинали 

4 Тегло на оригиналите 
мин. 35 rр./кв.м. или по-малко 

мак с. 128 гр./кв.м. или по-голямо 
5 Максимален формат на хартията АЗ 

6 Скорост на печат мин. 21 стvаници А4 в минута 

7 
Автоматичен двустранен печат Да 

и копиране 

8 Скорост на двустранен печат мин. 15 стvаници А4 в минута 

9 
Време за копиране на първа S 6,5 секунди 
страница 

10 Време за загряване S 15 секунди 

1 1 
Разделителна способност на мин. 600 х 600 dpi 
печат/копиране 

12 Продължително копиране 1 - 999 копия 
13 Мащабиране при копиране 25 -400% 
14 Капацитет за зареждане с хартия мин. 250 листа касета за хартия и мин. 100 листа байпас 

мин. 64 rр./кв.м. или по-малко от всички предложени 

15 Поддържано тегло на хартията 
тави 

макс. 150 rр./кв.м. Или по-голямо от всички 
предложени тави 

16 Памет мин. 128 мв 
17 Интерфейси Ethemet 10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0 

18 
Скорост на сканиране на мин. 45 стр/мин чернобяло и мин 20 стр/мин цветно 
оригинала 

19 Функции на скенера 
Scan-to-eMail, Scan-to-SМВ, Scan-to-FTP, Network 
TW AIN scan, сканиране към USB памет 

20 Допълнителни функции 
Копиране на лични карти; Поддръжка на LDAP за 
дестинации на сканиране към имейл 

2 1 Отчетност Поддръжка на мин . 50 потребителски акаунта 

22 Консумативи 
вкл. консумативи (тонер, барабан и/или девелопер) за 24 
000 копия (при 6% покритие) 

2З Гаранционен срок Минимум 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка 
Място на извършване: 

1.За обособена позиция № 1 мястото за доставка е - ЦУ на ДНСК rp. София, бул. „Христо Ботев" 

№47; 
2.За обособена позиция № 2 мястото за доставка е - ЦУ на ДНСК rp. София, бул. „Христо Ботев" 
№ 47/2 броя/; rр.Видин, пл. „Бдинци" № 111 брой/; rр.Враца, ул. „Христо Ботев" № 46 /2 броя/; 
гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 120 /1 брой/; гр.Варна, бул. „ Цар Освободител" № 76Г /1 
брой/; гр.Благоевград, бул. „Иван Михайлов" № 49 11 брой/; rр.Перник, ул. „Търговска" № 46 /1 
брой/; гр. Пазарджик, бул. Генерал Гурко" № ЗА /1 брой/ и гр.Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов" № 

47 11 брой/. 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., безДДС): 70 000/седемдесет хиляди/ лева 
Обособени позиции (когато е п wюжимо): Х Да Не 



Номер на обособената позиция: 1 
Наименование: „Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ДНСК" 

Прогнозна стойност (в лв„ без ДДС) : 43 000/четиридесет и три хиляди /лева 
Номер на обособената позиция: 2 
Наименование: „Закупуване на мултифункционални устройства за нуждите на ДИСК" 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 27 000/двадесет и седем хиляди/ лева 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на ко11то трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т.1 - 5 и т.7 от ЗОП 
За доказване на това изискване се представят: 

Декларации по образец на Възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. l , т. 1-5,т. 7 от 
зоп. 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от 
лицата, които представляват участника. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ ......................... .. ... ... ........ ] 
Икономическо и финансово състояние: [ ....................................................................... ] 
Технически и професионални способности: 

Информац11я относно запазени поръчки (когато е пршюжимо) : 
U Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

U Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

Критерий за възлагане: 

U Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
U Цена и качествени показатели 
U Разходи и качествени показатели 
U Ниво на разходите 
[Х] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [ .......... . .... ..................................................................................................... ] 
Тежест: [ 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: 02.11.20 1 7г. Час: 17:30 
Срок на валидност на офертите: 
Дата: 02.05.20 1 8г. Час: 17:30 
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 03. 1 1.2017г. Час: 11 :00 
. Со ия, б л. „Х исто Ботев" № 47 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

европейските фондове и програми: U Да [Х] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ . . ....... . ... . ............. ......... .. .... . .. .............. ] 
Друга информация (когато е приложимо): 

Необходими документи за участие в процедурата: 

1.При подготвяне на предложението всеки Участник трябва да се придържа точно към условията 
обявени от Възложителя. 



2.Всеки участник може да подаде оферта за една или за повече обособени позиции, но всяко 
предложение трябва да обхваща пълния обем на обособената позиция, за която участва. 

3.Участниците подават офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, със 

следното съдържание: 

3.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 

3.2.Предложение за изпълнение предмета на поръчката - техническо предложение, подготвено 

съгласно Приложение №3 ; 
3.3.Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката - попълнен образец Приложение № 4; 
3.4.Административни сведения за участника /Приложение № 51; 
3.5.Декларация за приемане на условията в проекта на договор/Приложение №6/; 

3.6.Декларация за срока на валидност на офертата/Приложение №7/; 

3.7.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 5 и ал. 6 от 
ППЗОП/Приложение №8/; 

3.8.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 5 и ал. 6 от 
ППЗОП/Приложение № 8N; 
3.9.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители/Приложение №9/; 

3 .1 О.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/Приложение № 1 О/; 
3. 11 Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението в случай, че нямат 
представителни функции. 

Приложение: 
1.Приложение № 1 - Техническо задание на компютърните конфигурации; 

2.Приложение № 2 - Техническо задание на мултифункционалните устройства; 

3.Приложение № 3 - Предложение за изпълнение предмета на поръчката; 
4.Приложение № 4 - Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката; 

5.Приложение № 5 - Административни сведения за участника; 
6.Приложение № 6 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

7.Приложение № 7 - Декларация за срока на валидност на офертата; 
8.Приложение № 8 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 5 и ал. 6 
отППЗОП; 
9.Приложение № 8А - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 5 и ал. 6 
отППЗОП; 
1 О.Приложение № 9 - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители; 

1 1 .Приложение № 10 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 
12.Приложение № 11 - Проект на договор за обособена позиция № 1 с предмет „Закупуване на 
компютърни конфигурации за нуждите на ДНСК" и гаранционно /сервизно/ обслужване; 
13. Приложение № 12 - Проект на договор за обособена позиция № 2 с предмет „Закупуване на 
мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК" и гаранционно /сервизно/ обслужване. 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/,им/гггг) 26.10.2017г. 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Иван Николов Несторов 

Длъжност: Началник на Ди екция за национален с оителен конт 

- чл.2 ЗЗЛД 
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