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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01142

Поделение: ________

Изходящ номер: 6 от дата 09/01/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Институт по океанология - БАН Варна

Адрес
ул. Първи май №40

Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Р България

Място/места за контакт Телефон
Институт по океанология - БАН 
Варна

052 370484

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Илиев Кръстев

E-mail Факс
office@io-bas.bg 052 370483

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.io-bas.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.io-bas.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
 Доставка на изчислителна техника и офисоборудване за изпълнение на 
целите и задачите на проект HERAS, с минимални технически 
характеристики, разделени по обособени позиции 1) Доставка на 
мултифункционално устройство за печат и сканиране; 2) Доставка на 
настолен компютър за видеообработка и 3) Доставка на настолен 
компютър за видеообработка.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30232100
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Доп. предмети 30213100

30213300

30231310

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Обособена позиция 1. Мултифункционално устройство за печат и 
сканиране с пределна допустима цена до 6840лв (без ДДС) и минимални 
изисквания: достъпни функции– черен печат, цветен печат, копиране, 
копиране към USB памет; резолюция на принтера – не по-ниска от 
600x600dpi; Печат черен, номинална скорост– не по-малка от 
30стр/мин; Печат цветен, номинална скорост– не по-малка от 
30стр/мин; Отпечатване на първа черна страница– до 11сек; 
Отпечатване на първа цветна страница– до 11сек; Скенер, тип–
цветен; планшетен и с автоматично подаване на страниците; Скенер, 
оптична резолюция– не по-малко от 600dpi; Дълбочина на цвета при 
сканиране– 24 битов; Нива на сивота– 256; Копиране резолюция– Не по
-ниска от 600x600dpi; Копиране черно, номинална скорост– 30cтр 
(A4); Копиране цветно, номинална скорост– 30cтр (A4); Мащабиране–
от не повече от 25% до не по-малко от 400%; Интерфейс– USB 2.0 или 
по-бърз; Gigabit Ethernet 10/100/1000; Памет– не по-малко от 1.5GB 
оперативна памет; твърд диск, не по-малко от 300GB; Хартия –
възможност за печат на хартия от най-много 50г/кв.м до най-малко 
220г/кв.м; Медия, размер– от не по-голям от A6 до не по-малък от 
A3; Двустранен печат– автоматичен; Двустранно сканиране– реверсивно 
подаване на страниците; Консумативи– цветни и черни касети, 
достъпни в търговската мрежа; комплект, включен в доставката; 
Натоварване номинално– не по-малко от 100000страници; Оперативно 
управление– чрез сензорен дисплей. Обособена позиция 2. Настолен 
компютър за видеообработка с пределна допустима цена до 1460лв (без 
ДДС) и минимални изисквания: кутия и размери– кутия с размер 
„Tower“ или „MicroTower” и активно охлаждане към слотовете за 
твърди дискове.; Процесор– минимум 4та генерация Intel Core или 
еквивалентен с 64 битова поддръжка, тактова честота не по-малка от 
3GHz и най-малко 6Mb кеш.; Дънна платка– съвместима с предложения 
процесор, да поддържа минимум 4xSATA3 порта и RAID0; Оперативна 
памет– минимум 8GB DDR3-1600, конфигурирана в двуканален режим; 
Твърд диск– минимум два броя по 1TB и 7200rpm твърди диска с 
интерфейс SATA3 организирани в RAID0 (stripe) масив; Видео 
контролер– графичен ускорител с поне 1GB VRAM; Звуков контролер–
съвместим с „ASIO protocol" или „Microsoft Windows Driver Model“; 
Входно/изходни портове и интерфейси– минимум 10USB порта като поне 
2 от тях да са версия 3. Минимум 2 порта да са изведени на преден 
панел на кутията.; Гнезда за устройства– поне четири  гнезда за 
3.5" твърд диск в кутията; Входно/изходни устройства– мишка- 
оптична с три бутона, клавиатура- стандартна, с надпис на кирилица 
по БДС и на латиница; Оптични дискови устройства– DVD записващо 
устройство; Енергийна ефективност– захранващ блок с минимум 85% 
ефективност; Дисплей– минимум 23" LED дисплей, с резолюция не по 
малка от 1920x1080 и ъгъл на виждане минимум 160° хоризонтал/160° 
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вертикал,  аналогов и цифров интерфейс за свързване.; Звук–
вградени в монитора или автономни високоговорители; Окомплектовка–
захранващи кабели за устройството. Обособена позиция 3. Доставка на 
преносим компютър за полеви дейности с пределна допустима цена до 
2440лв (без ДДС) и минимални изисквания: Процесор– минимум 4-та 
генерация четириядрен Intel Core или равностоен с 64 битова 
поддръжка и най-малко 6Mb кеш; RAM– 16GB или повече; Видео памет–
2GB или повече; Диск– 2000GB или повече HDD+SSD; Екран– 42-45см 
диагонал; Резолюция– 1920x1080 пиксела; Мрежа– LAN (RJ-45)+Wi-Fi; 
USB– наличие на порт версия 3.0; Видеоизход– в случай, че липсва 
VGA изход, да се предвиди допълнителен адаптер от наличен изход към 
VGA; Четец– SD карти; Клавиатура– знаци на кирилица- подредба по 
БДС, цифров блок.

Прогнозна стойност

(в цифри): 10740   Валута: BGN

Място на извършване

Институт по океанология - БАН Варна код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 20/01/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

www.io-bas.bg

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 20/01/2015 дд/мм/гггг
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