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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За участие в процедура по реда на чл. 82. ал. 4 от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА ГИТ““ 

 Съгласно РС №СПОР-24/20.11.2019 г., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  2 

„ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ“  

Устройство Показател Минимални изисквания 

[КПУ-2.2] 

Преносим 

компютър II 

вид 

Процесор 

Не по-малко от 4 физически ядра, с честота не по-

малко от 2,7 GHz, не по-малко от 6 MB Cache или 

еквивалентен 

Оперативна памет 16 GB DDR4 

Екран 
Резолюция 1920 x 1080 (Full HD), матов, защитен от 

отблясъци, диагонал на дисплея – 15,6“ 

Твърди дискове 
1 брой 128 GB SSD; 

1 брой 1 TB SATA 

BIOS UEFI 

Видео карта 
4 GB DDR3, интерфейс на паметта 128 bit, DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Оптично устройство  DVD+/-RW; Double Layer, вградено или външно 

Мрежов интерфейс 
Ethernet 100/1000 Мbps, Wireless (802.11 b/g/n) или 

съвместим; Bluetooth 4.0  

Портове 

1 x VGA или преходник HDMI към  VGA, HDMI или 

Display port с преходник към HDMI, 1 x RJ-45, 3 x 

USB (min. 1 x USB3.0 или по-нова версия), жак за 

слушалки/вискокоговорители 

Допълнителни 

изисквания 

Вградена Web камера и микрофон; наличие на 

вграден TPM 2.0 (Trusted platform module) чип или 

еквивалент  

Клавиатура 
Гравирана/надписана с English (US) и кирилица по 

БДС 

Посочващо устройство  Според фирмената технология 

Мишка USB, двубутонна, скрол, оптична 

Акумулаторна батерия 3-клетъчна 

Захранване 

Външен адаптер от 220V/50Hz и кабел по БДС с 

дължина не по-малко от 1,5 метра, оригинален 

съответстващ на модела, който да бъде съвместим с 

контакт тип „Шуко“ – CEE 7/3 и CEE 7/5 или 

еквивалентно 

Съвместимост на 

предложения модел 

компютър с ОС 

MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit) от Windows 

Certified Products List (WCPL) 

Операционна система 
Инсталирана и активирана операционна система MS 

Windows 10 Pro (64bit) OEM  

Чанта за пренасяне Побираща целия комплект аксесоари 
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Гаранционна поддръжка: 36 месеца, считано от датата на доставка на техниката. 

Срок за доставка: до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, или 

датата на подаване на конкретна заявка. 

ВАЖНО: Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо 

одобрение, техническа референция, марка или други следва да се разбират за 

посочените или еквивалентни. 
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  Техническо предложение  
въз основа на сключено Рамково споразумение 

№ СПОР-24/20.11.2019 г., с предмет  
„ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ГИТ“ 

 

Устройство Марка: Модел: Продуктов номер: 
[КПУ-2.2] 
Преносим компютър II вид Lenovo Gaming 3 15ARH05 82EYCTO1WW 

 

Устройство Показател Минимални изисквания Предложение на изпълнителя по рамковото 
споразумение 

[КПУ-2.2] 
Преносим 
компютър 
II вид 

Процесор 
Не по-малко от 4 физически ядра, с честота не 
по-малко от 2,7 GHz, не по-малко от 6 MB Cache 
или еквивалентен 

AMD Ryzen 5 4600H - 6 физически ядра, с 3,0 GHz, 
8 MB Cache  

Оперативна памет 16 GB DDR4 16 GB DDR4 2933MHz 

Екран Резолюция 1920 x 1080 (Full HD), матов, защитен 
от отблясъци, диагонал на дисплея – 15,6“ 

Резолюция 1920 x 1080 (Full HD), матов, защитен от 
отблясъци, диагонал на дисплея – 15,6“ 

Твърди дискове 1 брой 128 GB SSD; 
1 брой 1 TB SATA 

1 брой 128 GB SSD; 
1 брой 1 TB SATA 

BIOS UEFI UEFI 

Видео карта 4 GB DDR3, интерфейс на паметта 128 bit, DirectX 
12, OpenGL 4.5 

nVidia GTX 1650 4 GB DDR5, интерфейс на паметта 
128 bit, DirectX 12, OpenGL 4.5 

Оптично устройство  DVD+/-RW; Double Layer, вградено или външно DVD+/-RW; Double Layer, външно 

Мрежов интерфейс Ethernet 100/1000 Мbps, Wireless (802.11 b/g/n) 
или съвместим; Bluetooth 4.0  

Ethernet 100/1000 Мbps, Wireless (802.11 ac); 
Bluetooth 5.0  

Портове 

1 x VGA или преходник HDMI към  VGA, HDMI или 
Display port с преходник към HDMI, 1 x RJ-45, 3 x 
USB (min. 1 x USB3.0 или по-нова версия), жак за 
слушалки/вискокоговорители 

Преходник HDMI към  VGA, HDMI 2.0, 1 x RJ-45, 3 x 
USB (2 x USB3.1 1x USB 3.1 Type C), жак за 
слушалки/вискокоговорители 

Допълнителни 
изисквания 

Вградена Web камера и микрофон; наличие на 
вграден TPM 2.0 (Trusted platform module) чип 
или еквивалент  

Вградена Web камера и микрофон; наличие на 
вграден fTPM 2.0 (Trusted platform module)   
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Устройство Показател Минимални изисквания Предложение на изпълнителя по рамковото 
споразумение 

Клавиатура Гравирана/надписана с English (US) и кирилица 
по БДС 

Гравирана/надписана с English (US) и кирилица по 
БДС 

Посочващо устройство  Според фирмената технология Според фирмената технология 

Мишка USB, двубутонна, скрол, оптична USB, двубутонна, скрол, оптична 

Акумулаторна батерия 3-клетъчна 3-клетъчна 45Wh 

Захранване 

Външен адаптер от 220V/50Hz и кабел по БДС с 
дължина не по-малко от 1,5 метра, оригинален 
съответстващ на модела, който да бъде 
съвместим с контакт тип „Шуко“ – CEE 7/3 и CEE 
7/5 или еквивалентно 

Външен адаптер от 220V/50Hz и кабел по БДС с 
дължина от 1,5 метра, оригинален съответстващ на 
модела, който е съвместим с контакт тип „Шуко“ – 
CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно 

Съвместимост на 
предложения модел 
компютър с ОС 

MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit) от 
Windows Certified Products List (WCPL) 

MS Windows 10 Pro (64bit) от Windows Certified 
Products List (WCPL) 

Операционна система Инсталирана и активирана операционна система 
MS Windows 10 Pro (64bit) OEM  

Инсталирана и активирана операционна система MS 
Windows 10 Pro (64bit) OEM  

Чанта за пренасяне Побираща целия комплект аксесоари Побираща целия комплект аксесоари 

 

Предлагаме 36 месеца гаранционна поддръжка, считано от датата на доставка на техниката. 

Съгласни сме да извършваме доставка на техниката в срок до 30 календарни дни от датата на сключване на договора, 
или от датата на подаване на конкретна заявка. 

Линк към страницата на производителя  

https://psref.lenovo.com/Product/IdeaPad/IdeaPad_Gaming_3_15ARH05 

 

18.03.2021        Горан Ангелов 

Гр. София        Управител на Ай Би Ес България ЕООД 

Goran 
Vladimirov 
Angelov

Digitally signed by Goran Vladimirov 
Angelov 
DN: email=g.angelov@ibs.bg, o=IBS 
Bulgaria EOOD, 
2.5.4.97=NTRBG-131086564, sn=Angelov, 
givenName=Goran, 
serialNumber=PNOBG-7305197004, 
cn=Goran Vladimirov Angelov, c=BG 
Date: 2021.03.18 11:38:52 +02'00'
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попълнени

1.1.1. попълнени  Минимално изискване

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

2454 Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА ГИТ

Ай Би Ес - Българ... оферта

Предложение за изпълнение на поръчката

1.1. Техническо предложение

Предложение за изпълнение на поръчката

1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация, изискванията на
възложителя посочени в Поканата за подаване на оферта и действащата нормативна уредба.
2. При подаване на оферта в отговор на поканата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП от възложителя ще
конкретизираме точните параметри на техниката, която ще доставяме в съответствие с
 техническата спецификация, за което в отговор на въпроса прилагаме нашето Техническо
предложение за изпълнение на поръчката.
3. Техниката, която ще доставяме ще:
3.1. е в текущата производствена листа на производителя и е нова, неупотребявана и
нерециклирана;
3.2. притежава маркировка „СЕ“;
3.3. се придружава от декларации/сертификати за произход, гаранционни карти, инструкции за
експлоатация (на български език), информационни листове за безопасност и други;
3.4. е окомплектована с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели,
отговарящи на изискванията на съответните производители и на българските стандарти, като
захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските държавни
стандарти БДС – 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%.
4. Приемаме да доставяме техниката до адреса на Възложителя, гр. София, бул. Княз
Александър Дондуков № 3, п.к. 1000.
5. Приемаме срокът за доставка на техниката да е до 30 календарни дни, считано от датата на
подписване на договора или от подаване на заявка за доставка.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
7. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
поканата за подаване на оферта, Рамково споразумение №СПОР-24/20.11.2019 г. и проекта на
договор.
8. Настоящото предложение е валидно 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на
офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.

Документи към въпроса:

 Техническа спецификация.docx 19 Kb

 Проект на договор.docx 40 Kb

 Образец на Техническо предложение.docx 20 Kb

 Покана за подаване на оферта Изх.№21011896 от 10.03.2021 г..pdf 182 Kb

Прикачени документи:

 СЕВОП_ИА ГИТ_лаптопи.pdf 170 Kb

Сервизно обслужване

https://sevop.minfin.bg/doc/77451050-d711-4068-b1ea-f0f5bdeddd8c/%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0 %d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.docx
https://sevop.minfin.bg/doc/541119a9-dd2f-4946-8d52-7780e0ee1a96/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82 %d0%bd%d0%b0 %d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80.docx
https://sevop.minfin.bg/doc/77189220-65be-45fb-9f5a-fa9c11162973/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86 %d0%bd%d0%b0 %d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb....docx
https://sevop.minfin.bg/doc/9e57c674-8615-4e30-ac7e-84f76378ca3d/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0 %d0%b7%d0%b0 %d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5 %d0%bd%d0%b0 %d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82....pdf
https://sevop.minfin.bg/doc/0d735323-76c5-4039-bddf-2c5c72e6be6b/%d0%a1%d0%95%d0%92%d0%9e%d0%9f_%d0%98%d0%90 %d0%93%d0%98%d0%a2_%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8.pdf


1.1.2. попълнени  Минимално изискване  Липсва прикачен документ

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

1.1.3. попълнени  Минимално изискване  Липсва прикачен документ

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

1.1.4. попълнени  Минимално изискване  Липсва прикачен документ

Сервизно обслужване

1. Декларираме, че сме оторизирани да предлагаме, поддържаме и извършваме сервизно
обслужване на техниката, от производителя или от официален представител на марката за
България.
2. Задължаваме се да поддържаме оторизацията по т. 2 за срока на действие на Рамково
споразумение №СПОР-24/20.11.2019 г.

1. Декларираме, че сме оторизирани да предлагаме, поддържаме и
извършваме сервизно обслужване на техниката, от производителя
или от официален представител на марката за България.
2. Задължаваме се да поддържаме оторизацията по т. 2 за срока на
действие на Рамково споразумение №СПОР-24/20.11.2019 г.

Прикачени документи:

Гаранционен срок

Предлагаме гаранционен срок на техниката - 36 (тридесет и шест) месеца, гарантирано с
партиден номер, считано от датата на доставка на техниката.

Предлагаме гаранционен срок на техниката - 36 (тридесет и шест)
месеца, гарантирано с партиден номер, считано от датата на
доставка на техниката.

Прикачени документи:

Гаранционна поддръжка

Задължаваме се:
1. гаранционната поддръжка да включва консултации и помощ на място, да покрива труда и
всички вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт, както и транспортните
разходи за устройствата от и до сервизната база;
2. гаранционната поддръжка да се осъществява 5 работни дни в седмицата по 8 часа на ден,
съобразно работното време на възложителя;
3. да приемем повредените и дефектирали носители на информация да не се връщат при
замяната им, а да остават собственост на възложителя;
4. да предоставим телефон и e-mail за сервизни заявки (help desk);
5. времето за реакция при проблем да бъде до 4 часа в работен ден от подаване на заявка от
Възложителя (по телефон или e-mail);
6. да отстраняваме повредата на място в съответната администрация;
7. да възстановяваме в работоспособно състояние техниката в срок до 72 часа от получаването
на известието за повредата;
8. когато отстраняването на проблема изисква повече от 72 часа, да предоставим, за ползване
от възложителя, еквивалентна техника или такава с по-високи параметри за временна замяна;
9. когато отстраняването на проблема изисква повече от 72 часа, същият да бъде отстранен за
не повече от 30 календарни дни.

Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)

Прикачени документи:

Деклариране на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП



1.1.5. попълнени  Минимално изискване

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

Деклариране на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Участниците следва да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 
Попълненият образец на декларация се прикачва към въпроса. 
 

Документи към въпроса:

 Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.doc 169 Kb

Прикачени документи:

 декларация.pdf 168 Kb

https://sevop.minfin.bg/doc/4cf43155-8720-4bf5-ab94-69c42a937673/%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86 %d0%bd%d0%b0 %d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%bf%d0%be %d1%87%d0%bb....doc
https://sevop.minfin.bg/doc/81cbbc85-db3b-4ed9-91e6-bc9d68481b65/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.pdf


# Устройство Коефициент/Брой Единична цена в лв. без ДДС Обща цена в лв. без ДДС

1 [КПУ-2.2] Преносим компютър II вид 47 1 913,8 лв. 89 948,6 лв.

 Общо 89 948,6 лв.

2454 Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА ГИТ

Ай Би Ес - Българ... оферта

Доставка на преносими компютри - Ценово предложение




