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Изх. № 25-674 

Пазарджик, 11.11.2019 г. 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с писмо изх. № 26-00-1567/01.11.2019 г. на Министерство на 

здравеопазването и съгласно Заповед на министъра на здравеопазването за отпускане на 

капиталови средства за закупуване на компютърна техника, РЗИ-Пазарджик предвижда 

закупуване на компютърни конфигурации в размер на 10 290 лв. без ДДС / десет хиляди двеста 

и деветдесет лева без ДДС/ или 12 348 лв. с ДДС / дванадесет хиляди триста четиридесет и  осем 

лева с ДДС /. 

Максимална допустима цена за 1 брой компютърна конфигурация: в рамките на 

1470 лв. без ДДС или 1764 лв. с ДДС.  

Минимални изисквания към техническите характеристики на компютърните работни 

станции 

ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Процесор Минимум 8-мо поколение Intel процесор или еквивалентен; 

не по-малко от 4 физически ядра; 

базова честота не по-малко от 2.8 GHz; 

L3 кеш памет не по-малко от 6 MB. 

Памет 2x4 GB DDR4, общо 8 GB RAM, 4 DIMM слота, от които 2 

свободни; разширяема до 32 GB 

минимум 2400 MHz. 

Чипсет Business/Mainstream клас или по-висок 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция - Пазарджик 
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Разширителни слотове 
PCIe Gen3 x16 slot – минимум един, 

PCIe Gen3 x1 slot – минимум два. 

Дисково пространство Две дискови устройства: 

 SSD SATA 6 Gb/s с капацитет не по-малко от 120 GB, 

скорост на четене минимум 500 MB/s, скорост на запис минимум 

500 MB/s; 

 HDD SATA 6 Gb/s 1TB, 3.5”, минимум 64MB кеш, 7200 rpm 

Устройствата да не са refurbished. 

Мрежа 10/100/1000 Mbps 

Оптично у-во DVD±RW; Double layer 

Клавиатура USB клавиатура от производителя на конфигурацията, фабрично 

надписана по БДС  

Мишка USB оптична мишка от производителя на конфигурацията 

Кутия Desktop/Tower case, кутия 

Интерфейси Заден панел: 

Интерфейси към монитора: минимум два изхода – 1xVGA, 

1xDVI/HDMI/Display port  

USB – минимум 6 бр. на задния панел, като от тях: 

 Type A - минимум 4 бр.; 

 USB 3.1 Gen 1 Type A – минимум 2 бр. 

3,5 mm Audio-in, Audio-out, MIC. 

Преден панел: 

Минимум 2 USB Type A на преден панел на кутията, като поне 

един от тях да е USB 3.1; 

 3.5 mm Audio-out, MIC. 

ATX захранване 

Минимум 300 вата, осигуряващо безпроблемна работа при пълно 

натоварване на системата; вграден филтър срещу ел.-магнитни 

смущения 

Рейтинг 80+ 

Монитор LED, от производителя на компютъра, със следните минимални 

изисквания: 

 Размер на екрана по диагонал: 23 инча 

 Съотношение 16:9 

 Резолюция - 1920 x 1080 

 Яркост 250 Cd/m2 

 Време за реакция 5 ms. 

 Контраст 1000:1 

 Интерфейс – минимум два входа, 1xVGA, 

1xDVI/HDMI/Display port съвместими с предлаганите 

компютри и интерфейсен кабел за връзка със съответния 

видео изход на предложения компютър. 
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Захранващ кабел „Шуко“– CEE 7/7, с дължина не по-малко от 1,5 метра 

ОС  Инсталирана и активирана операционна система MS Windows 10 Pro 

(64bit) OEM  

Сертификати TCO, RoHS 

За предложения компютър - Energy Star 6.1 за ЕС 

За предложения монитор - Energy Star 7 за ЕС 

Предложената компютърна конфигурация да присъства в Windows 

Compatible Product List на Microsoft за инсталираната ОС. 

Гаранция Мин. 36 месеца гаранция от производителя от датата на подписване 

на двустранния приемно-предавателен протокол, на място 

 

Компютърните конфигурации с посочените параметри не включват офис пакети. 

 

Изисквания към заинтересованите лица: 

1. Варианти на офертата не се приемат. 

2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

3. Кандидатите да посочат сроковете, както следва:  

- гаранционен срок – в месеци, не по-малко от 36 месеца; 

- срок за доставка  - в работни дни. 

4. Кандидатите да посочат един общ гаранционен срок за цялото устройство, а не 

отделни гаранционни срокове по компоненти. 

5. Кандидатът да декларира, че при повреда в рамките на гаранционния срок ще 

предостави за временно ползване друго устройство от не по-нисък клас. 

6. Кандидатът да декларира, че в случай на спиране на производството на предлаганите 

технически средства по време на процедурата или при изпълнение на поръчката, 

поради внедряване на нови технологии, кандидатът ще предложи доставка на 

продукти със същите или по-добри характеристики. 

7. Кандидатите да предоставят оферти със срок на валидност не по-малък от 15 работни 

дни от крайния срок за получаване на оферти.  

 

Срок за изпълнение на доставката: до 10 работни дни от датата на уведомление до 

избрания доставчик. 

Място на изпълнение на доставката: административната сграда на РЗИ-Пазарджик на 

адрес гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17. 

Критерии за избор на оферта: Оптимално съотношение „качество/цена“. 

Изисквания към начина на представяне на офертите: 

1. Представят се в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка от участника 

или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо 

с обратна разписка; 

2. Върху опаковката се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс 

и електронен адрес; наименование на предмета на доставката; 

3. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват входящ номер, дата и час 

на получаване; 
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4. Не се приемат за участие и се връщат незабавно на участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана, 

прозрачна или разкъсана опаковка. 
 

Цени и начин на плащане: 

1. Начин на плащане – по банков път. Авансово плащане не се предвижда; 

2. Цената на предложението включва всички разходи на изпълнителя по изпълнение на 

доставката /с ДДС/. 

 

Срок за подаване на офертите: до 16.30 часа на 19.11.2019 г. в деловодството на РЗИ-

Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, ет. 3. 

 

Важно! 

Подаването на оферта НЕ ангажира по никакъв начин РЗИ-Пазарджик с избор на 

конкретен изпълнител, нито може да послужи на потенциални кандидати за получаване на 

конкретни предимства в хода на процедурата по избор на изпълнител. 

 Тел. за информация: 034/437-238 и 0886/741019 – Евгения Янакиева, директор на дирекция 

АПФСО в РЗИ-Пазарджик. 

 

Д-Р ФАНИ ПЕТРОВА        /П/ 

 Директор на РЗИ – Пазарджик 

 


