ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на компютърна техника
Идентификационен номер на поръчката: 180-114
Настоящият документ съдържа описание на предмета на поръчката, техническите изисквания,
условията и изискванията към изпълнението на поръчката.
Съществуващо състояние:
В Дружеството е внедрена и функционира директорийна структура – MS Active Directory,
базирана на сървърни операционни системи Windows Server 2000 и Windows Server 2008 R2.
1. Цели на поръчката:
Обезпечаване необходимостта от компютърна техника в „Булгартрансгаз” ЕАД.
2. Изисквания за изпълнение и качество на продуктите:
Предлаганата техника по всички позиции от Техническите изисквания, да бъде изцяло
произведена и окомплектована (всички модули и детайли) от един производител.
Предлаганата техника трябва да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана, да отговаря на
изискванията, посочени в Техническите изисквания.
С цел максимална интеграция на оборудването, предмет на настоящата поръчка, с наличните
сървърни платформи, Възложителят изисква:
Предлаганата компютърна техника по точки 10.3, 10.4 и 10.5 от Техническите изисквания да
бъде тествана и сертифицирана Microsoft “Windows logo program” за “Windows 10” и да
присъства в “Windows Logo’d Products List”. Изискването се доказва в предложението за
изпълнение на поръчката чрез посочване на линк.
Предлаганата техника трябва да бъде съпроводена от CD/DVD носители, както следва:
- Техниката, предлагана по точка 10.4 от Техническите изисквания трябва да бъде
съпроводена от 6 комплекта носители за възстановяване на операционната система –
MS Windows 10 Pro 64-bit, EN edition; офис пакета – MS Office 2016 Home and Business,
EN Edition; софтуера за проверка на правописа на български език; драйвери и др.;
- Техниката, предлагана по точки 10.5 и 10.6 от Техническите изисквания трябва да бъде
съпроводена от поне 14 комплекта носители (за всяка от позициите – поне 14 комплекта
носители за позиция 5 и поне 14 комплекта носители за позиция 6) за възстановяване
на операционната система – MS Windows 10 Pro 64-bit, EN edition; офис пакета – MS
Office 2016 Home and Business, EN Edition; софтуера за проверка на правописа на
български език; драйвери и др.;
Задължително е за всяка позиция от Техническите изисквания, участниците в процедурата да
приложат към офертата си (техническото си предложение) техническа спецификация или
брошура от производителя за конкретния /предлагания/ модел оборудване.
Задължително е за всяка позиция от Техническите изисквания, участниците в процедурата да
посочат в офертата си (техническото си предложение) продуктов номер и модел, които
еднозначно определят/конкретизират предложеното изделие, както и техническите
характеристики и произхода на предлаганата техника.
3. Място на изпълнение:
Участниците трябва да доставят техниката в следните териториални поделения
„Булгартрансгаз” ЕАД:
„Булгартрансгаз” ЕАД - ЦУ - гр. София, бул. „Панчо Владигеров” № 66;
„Булгартрансгаз” ЕАД - БТРВ и Район Ботевград, гр. Ботевград;
„Булгартрансгаз” ЕАД - район Вълчи Дол, гр. Вълчи дол, обл. Варна;
„Булгартрансгаз” ЕАД - район Стара Загора, с. Загоре, общ. Стара Загора;

на

Стр. 1 от 7

„Булгартрансгаз” ЕАД - ПГХ „Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца;
„Булгартрансгаз” ЕАД - район Ихтиман, с. Стамболово, землище на с.Стамболово,
община Ихтиман, област София.
Разпределението на оборудването по териториални поделения ще бъде предоставено на
Изпълнителя след сключване на договора.
Графикът за доставка на оборудването по териториални поделения на „Булгартрансгаз” ЕАД
трябва да бъде съгласуван с представители на Възложителя поне 5 работни дни преди
осъществяване на доставката.
Електронен вариант (xls, xlsx, doc или docx файл) на приемо-предавателните протоколи,
съдържащи серийните номера на оборудването за съответното регионално поделение, трябва
да бъдат изпратени на e-mail: btg@bulgartransgaz.bg поне 3 работни дни преди осъществяване
на доставката.
Екземпляри от подписаните приемо-предавателни протоколи между Изпълнителя и
представители на Възложителя от съответните териториални поделения, трябва да бъдат
предоставени на лицето за контакт в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД след
осъществяване на доставките.
4. Изисквания към участниците в процедурата:
4.1. Участниците в процедурата трябва да имат възможност да обезпечат гаранционната
поддръжка на техниката в Централно Управление на „Булгартрансгаз” ЕАД в гр. София, както и
в съответните райони на Дружеството в страната:
„Булгартрансгаз” ЕАД - ЦУ - гр. София, бул. „Панчо Владигеров” № 66;
„Булгартрансгаз” ЕАД - БТРВ и Ремонтна база Ботевград, гр. Ботевград;
„Булгартрансгаз” ЕАД - район Вълчи Дол, гр. Вълчи дол, обл. Варна;
КС „Провадия” - землище на с. Кривня, община Провадия, област Варна;
КС „Кардам” - землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич;
„Булгартрансгаз” ЕАД - район Стара Загора, с. Загоре, общ. Стара Загора;
КС „Лозенец” - землище на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол;
КС „Странджа” - землище на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;
„Булгартрансгаз” ЕАД - район Ботевград, гр. Ботевград;
КС „Полски Сеновец”;
„Булгартрансгаз” ЕАД - ПГХ „Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца;
„Булгартрансгаз” ЕАД - район Ихтиман, с. Стамболово, землище на с.Стамболово,
община Ихтиман, област София;
КС „Петрич” - землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград.
4.2. Участникът в процедурата следва да прилага система за управление на качеството,
сертифицирана от акредитиран сертификационен орган, за съответствие със стандарта ISO
9001:2015 или еквивалентен.
4.3. Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на
информационната сигурност по стандарт ISO 27001:2013 или еквивалентен. Прилага се
заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на
системи за управление на информационната сигурност по стандарта ISO 27001:2013 или
еквивалентен.
4.4. Участникът трябва да разполага с център за техническа поддръжка и да осигурява същата
24/7, както и работеща система за проследяване на проблеми (trouble ticket) с ясна схема на
реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Центърът трябва да поддържа
минимум 4 канала за заявяване на проблеми. Участникът трябва да представи детайлно
описание на предлаганата от него поддръжка с описани начин на заявяване на проблеми и
ескалирането им.
5. Изисквания към Изпълнителя на поръчката:
Софтуерните продукти, специфицирани към точки 10.4, 10.5 и 10.6 от Техническите изисквания,
а именно: операционна система – MS Windows 10 Pro 64-bit, EN edition, офис пакет – MS Office
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2016 Home and Business, EN edition и софтуер за проверка на правописа на български език,
трябва да бъдат инсталирани от специалистите на Изпълнителя.
Предлаганата компютърна техника по т.10.3, 10.4 и 10.5 от техническата спецификация да
разполагат със специализиран софтуер за анализи и отчети от производителя на предлаганата
компютърна техника, осигуряващ инвентаризация на хардуер и софтуер, моментно състояние
на устройството, статус на съответствие със сигурността и поддръжка на различни видове
операционни системи.
Инсталирането и конфигурирането на софтуерните продукти трябва да бъде направено след
съгласуване и получаване на писмени инструкции и изисквания от специалистите на
Възложителя, преди доставката на техниката.
Инсталацията на програмните продукти, трябва да бъде извършена при пълно спазване
условията и изискванията на лицензионните политики, и авторски права на техните
производители.
Задължително е при доставка на техниката наличието на съответствие между серийните номера
върху оборудването и опаковката му.
6. Изисквания относно документите, които следва да се представят, при изпълнение на
договора:
Изпълнителят трябва да предостави на представител на Възложителя в Централно управление
на „Булгартрансгаз” ЕАД:
- Пълен комплект от експлоатационната документация на доставената техника;
- Гаранционни карти на доставената техника;
- Приемо-предавателни протоколи;
- Лицензии за ползване на доставения софтуер;
- Електронен вариант (xls, xlsx, doc или docx файл) на приемо-предавателните протоколи,
съдържащи серийните номера на оборудването за съответното регионално поделение,
изпратени на e-mail: btg@bulgartransgaz.bg поне 3 работни дни преди осъществяване на
доставката.
7. Нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят
предложените продукти:
Компютърната техника по точки 10.3, 10.4 и 10.5 от Техническите изисквания да бъде тествана
и сертифицирана по програмата на Microsoft “Windows logo program” за “Windows 10” и да
присъства в “Windows Logo’d Products List”.
8. Изисквания относно правото на собственост и правата за ползване на интелектуална
собственост:
Изпълнителят предоставя правото на ползване на доставените софтуерни продукти.
Изпълнителят трябва да представи на Възложителя лицензиите за ползване на доставените
софтуерни продукти, предмет на настоящата поръчка, при условията посочени в договора.
9. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок. Срок за доставка:
9.1. Гаранционният срок на предлаганото оборудване по всички позиции от Техническите
изисквания трябва да бъде с еднаква продължителност. Гаранционният срок на предлаганото
оборудване трябва да бъде не по-малко от 36 месеца от датата на доставка.
9.2. Гаранционната поддръжка на доставената компютърна техника се осигурява от
Изпълнителя, като изискванията относно тази поддръжка през гаранционния срок са следните:
- Сервизната поддръжка трябва да бъде на място, с включени разходи за труд и резервни
части;
- Срокът за реакция на място на сервизните специалисти да бъде до 1 работен ден от
подаване на сервизната заявка (чрез e-mail или телефон, посочен от Изпълнителя);
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Срокът за отстраняване на повредата да бъде до 5 работни дни от подаване на сервизната
заявка;
При необходимост от по-продължителен ремонт (повече от 5 работни дни), Изпълнителят
трябва временно да замени ремонтиращото се устройство или дефектирал компонент със
свой от същия функционален тип, който да се използва през времето до завършване на
ремонта; (оборотното устройство – персонален компютър/работна станция, трябва да бъде с
инсталирани операционна система, офис пакет и софтуер за проверка на правописа на
български език);

9.3. Срок за доставка: не повече от 45 дни от датата на сключване на договор.
10. Технически изисквания:
Предлаганата техника трябва да отговоря на всички стандарти в Република България относно
ергономичност, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата
мрежа.
Предложените устройства трябва да са в актуалната продуктова листа на производителя за
2018 година и да има поддръжка за тях.
С цел улеснение на използването на техниката от служителите и обслужването на техниката от
възложителя след изтичане на гаранционния срок на същата, предлаганите настолни компютри,
работни станции, преносимите компютри и окомплектовка (вкл. дисплеи, мишки, клавиатури и
докинг станции) следва да бъдат от един и същи производител. Предлаганите настолни
компютри, работни станции, преносимите компютри и окомплектовка (вкл. дисплеи, мишки,
клавиатури и докинг станции) следва да бъдат с логото на производителя на същите.
Захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските държавни
стандарти БДС – 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%.
Предлаганото оборудване трябва да е сертифицирано и да покрива изискванията в
съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и
безопасност, както и за енергийна ефективност - СЕ, RoHS или еквивалентни. Да е
сертифицирано за Enеrgy Star - www.eu-energystar.org или еквивалентни.
Захранващите блокове на компютрите да отговарят на стандартите СЕ, TUV и да притежават
схема PFC /или техни еквиваленти/;
Избраният за Изпълнител участник трябва да извърши комплексна доставка на техниката по
всички позиции.
Всички характеристики на предложената от участника техника, включително и за консумация
на електрическа енергия, следва да са видни от техническа спецификация или брошура, която
се представя към предложението за изпълнение на поръчката. В предложението за изпълнение
на поръчката участникът следва да предостави и връзка (link) към официалния сайт на
производителя с публикуваните технически данни на съответното устройство.
Описание на
продуктите

Количество

Задължителни
дейности, изисквани от
участника

10.1. LCD дисплеи

97 броя

Доставка

Производител и марка
Серия и модел

Технически харакстеристики
Да се специфицира от участника
Да се специфицира от участника

Размер на дисплея
Тип
Резолюция
Контраст (статичен)
Яркост
Зрителен ъгъл

Минимум 21.5" flat panel
VA или IPS LED-backlit, Anti-glare
Минимум 1920 x 1080
Минимум 3000:1 (VA) или 1000:1 (IPS)
Минимум 250 cd/m2 (nits)
Минимум 178° H/178° V
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Време за реакция

Максимум 6 ms

Свързаност
Кабели
Сертификати

DisplayPort, DB15 (VGA)
DisplayPort, минимум 1.5 m
EPEAT Gold, ENERGY STAR, TCO 6.0, IT ECO

10.2. LCD дисплеи 5 броя

Доставка

Производител и марка
Серия и модел
Размер на дисплея

Технически харакстеристики
Да се специфицира от участника
Да се специфицира от участника
Минимум 24" flat panel

Тип
Резолюция
Контраст (статичен)
Яркост
Зрителен ъгъл
Време за реакция

IPS, LED-backlit, Anti-glare
Минимум 1920 x 1200
Минимум 1000:1
Минимум 300 cd/m2 (nits)
Минимум 178° H/178° V
Максимум 6 ms

Свързаност
Кабели

DisplayPort, DB15 (VGA), HDMI, USB 3.0 Hub
DisplayPort, минимум 1.5 m

Ергономичност

Минимум Tilt (-5° to + 23°), Swivel (45°/45°), Pivot (90°), Height
Adjustable (150 mm)

Сертификати

EPEAT Gold, ENERGY STAR, TCO 6.0, IT ECO

10.3. Работни
станции

3 броя

Доставка, инсталация на софтуерните продукти

Технически характеристики
Производител и марка Да се специфицира от участника
Серия и модел
Да се специфицира от участника
Форм фактор
Свободно стояща тип Tower
Процесор
Минимум Intel Xeon E-21xx 4-ядра или еквивалентно
Честота
Базова Минимум: 3.40GHz, турбо: 4.50GHz
Кеш памет
Минимум 8 MB
Минимум 16 GB (с възможност за разширяване до 64 GB) DDR4
РАМ памет
2666MHz
Твърд диск
Минимум 1 TB SATA III 7200 rpm
Оптично у-во
DVD+/-RW вградено в шасито
Мрежови контролер
Gigabit Ethernet controller
Минимум 2x PCI Express x16 Gen3, 2x PCI Express x4 Gen3 и 2x m.2
Слотове за разширение
PCIe Gen3 x4
Преден панел: Headphone/microphone (combo), минимум 2 USB 3.0
Свързаност
Заден панел: Минимум 6 USB (поне 4 USB 3.0), 1 RJ-45, 2 DisplayPort,
1 DVI (или адаптер DisplayPort-DVI), 1 audio in, 1 audio out
Видео карта

Минимум NVIDIA Quadro P400 2GB DDR5, 64-bit, с възможност за
работа с два монитора или еквивалентно

Аудио
Захранване

Вградено
Минимум 500W, 90% efficiency

Мишка
Клавиатура
Сигурност

Да - Optical Scrolling Mouse от производителя на работната станция
Да - Standard Keyboard, БДС от производителя на работната станция
TPM чип интегриран от производителя на работната станция
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Операционна система
Приложен софтуер

MS Windows 10 Pro 64-bit, EN Edition, ОЕМ лиценз, инсталирана от
производителя на работната станция
без срочен лиценз за MS Office Home and Business 2016, EN Edition,
ОЕМ лиценз + Софтуер за проверка на правописа на български език
- MS Office 2016 Proofing Tools

Сертификати

ENERGY STAR, IT ECO declaration, EPEAT Gold, RoHS

Ниво на обслужване:

При нужда да се осигури възстановяване на операционната система
от предоставен от възложителя имидж

10.4. Персонални
компютри

99 броя

Доставка, инсталация на софтуерните продукти

Производител и марка

Технически характеристики
Да се специфицира от участника

Серия и модел
Форм фактор
Процесор
Честота
Кеш памет
РАМ памет

Да се специфицира от участника
Свободно стояща тип Tower
Минимум Intel Core i5-8xxx 6-ядра или еквивалентно
Базова Минимум: 3.00GHz, турбо: 4.10GHz
Минимум 9 MB
Минимум 4 GB (upgradable to 32 GB) DDR4 2666MHz

Твърд диск
Оптично у-во
Мрежови контролер
Слотове за разширение

Минимум 500 GB SATA III 7200rpm
DVD+/-RW вградено в шасито
Gigabit Ethernet controller
Минимум: 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1, 2x M.2
Преден панел: Headphone/microphone (combo), and 2 USB 3.1
Заден панел: Минимум- 6 USB (поне 2 USB 3.1), 1 USB Type-C with
Display Output, 1 RJ-45, 1 DisplayPort, 1 VGA, 1 audio in, 1 audio out
Integrated Intel HD или еквивалентно
Вградено
Да - Optical Scrolling Mouse от производителя на персоналния
компютър
Да - Standard Keyboard, БДС от производителя на персоналния
компютър
Минимум 310W, 85% efficiency
TPM чип интегриран от производителя на персоналния компютър

Свързаност
Видео карта
Аудио
Мишка
Клавиатура
Захранване
Сигурност
Операционна система

MS Windows 10 Pro 64-bit, EN Edition, ОЕМ лиценз инсталирана от
производителя на персоналния компютър

Приложен софтуер

без срочен лиценз за MS Office Home and Business 2016, EN Edition,
ОЕМ лиценз + Софтуер за проверка на правописа на български език
– MS Office 2016 Proofing Tools
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10.5. Преносими
компютри
Производител и марка
Серия и модел
Дисплей

14 броя

Доставка, инсталация на софтуерните продукти

Технически характеристики
Да се специфицира от участника
Да се специфицира от участника
Минимум 14”, LED-backlit, Anti-glare, 1920x1080
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Процесор

Минимум Intel Core i5-8xxx 4-ядра или еквивалентно

Честота
Кеш памет

Базова Минимум: 1.60GHz, турбо: 3.40GHz
Минимум 6 MB

РАМ памет

Минимум 4 GB, 1 свободен слот, (с възможност за разширяване до
32 GB)

Твърд диск
Оптично у-во
Мрежови контролер

Минимум 500 GB SATA 7200 rpm
DVD+/-RW (допуска се външно у-во на USB)
Gigabit Ethernet controller

Безжична свързаност

Минимум 802.11ac, Bluetooth 4.2

Свързаност

Минимум 1 RJ-45, 3 USB 3.1, 1x USB Type-C, 1x HDMI, 1 VGA (или
адаптер DisplayPort-VGA), audio in/out, 1 механичен Docking
конектор, 1 Power connector

Батерия
Камера
Стерео говорители
Микрофон

Минимум 48 WHr
Вградена
Вградени
Вграден

Клавиатура
Чанта
Докинг станция
Мишка

БДС
Да, от производителя на преносимия компютър
Да, от производителя на преносимия компютър
Да, от производителя на преносимия компютър

Клавиатура
(допълнителна)

Външна USB клавиатура БДС, от производителя на преносимия
компютър

Сигурност

TPM чип интегриран от производителя на преносимия компютър,
вграден Fingerprint Reader, вгранен Smart Card Reader

Тегло

до 1.8 кг

Операционна система
Приложен софтуер

MS Windows 10 Pro 64-bit, EN Edition, ОЕМ лиценз, инсталирана от
производителя на преносимия компютър
без срочен лиценз за MS Office Home and Business 2016, EN Edition,
ОЕМ лиценз + Софтуер за проверка на правописа на български език
– MS Office 2016 Proofing Tools
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