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Изх. № 13-229 

Пазарджик, 29.11.2019 г. 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ЛОКАЛНА МРЕЖА; ДОСТАВКА,МОНТАЖ НА СЪРВЪР И ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  ЗА 

СЪРВЪР 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с издадена Заповед на министъра на здравеопазването за отпускане на 

капиталови средства за изготвяне на работен проект и изграждане на локална мрежа; 

доставка, монтаж на сървър и операционна система за сървър, на адрес гр. Пазарджик  ул. 

“Болнична“ 17, РЗИ-Пазарджик предвижда: 

-  Изготвяне на работен проект и изграждане на локална мрежа в Административна 

сграда и Лабораторен блок на РЗИ-Пазарджик на стойност не повече от 19 296 лв. с ДДС 

/деветнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева с ДДС/; 

 

- Доставка, монтаж на сървър и операционна система за сървър, на адрес гр. Пазарджик  

ул. “Болнична“ 17 на стойност не повече от 11 640 лв. с ДДС /единадесет хиляди шестстотин 

и четиридесет лева с ДДС/. 

 

I. Изготвяне на работен проект и изграждане на локална мрежа в 

Административна сграда и Лабораторен блок на РЗИ-Пазарджик: 

1. Място на изпълнение на поръчката:  

РЗИ-Пазарджик с адрес гр. Пазарджик  ул. “Болнична“ 17. 

 

2. Съответствие с международните стандарти. 

Изграждането на локалната мрежа да бъде съобразено с изискванията на 

международните стандарти за обща кабелна система, а именно: 

• ISO/IEC IS 11801; 

• ANSI/TIA/EIA 568; 

• EN 50173. 

Да бъде спазена европейската директива 89/336/ЕЕС отнасяща се за 

електромагнитните влияния (EMI ) върху кабелната система и дефинираща 

електромагнитните емисии и защитеността на системата. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция - Пазарджик 
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Обем на поръчката: 

Да се изготви проект за изграждане на  нова локална мрежа – точки за монтиране на 

персонални компютри, мрежови принтери, мултифункционални устройства. 

Проектът да се изготви в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, ДВ, бр.5/2001 г. в части и  обем достатъчен за изпълнение на 

строително монтажните работи.  

Проектът да включва: 

 Чертежи отразяващи кабелните трасета на локалната мрежа, тяхната идентификация, 

както и разпределението и номерацията на потребителските изводи на работните 

места; 

 Обяснителната записка, в която подробно да са описани проектните технически 

решения, строително-монтажните работи и предвижданото за доставка оборудване; 

 Система за обозначение на елементите на локалната мрежа; 

 Подробна  количествено-стойностна сметка и спецификация на оборудването; 

 В проектът да бъдат описани дейностите, които ще се извършват във всяко едно 

помещение.  

 

Проектът да се изпълни съгласно изискванията на българските стандарти, въвеждащи 

хармонизирани европейски стандарти (или техни еквиваленти) и на: 

 Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи; 

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

 

3. Обхват и структура. 

Локалната мрежа да има йерархична звездовидна структура, като йерархията да 

обхваща работни кабинети и канцеларии от сутерена до  последните етажи от сградите. 

Съгласно препоръките на стандарта ISO/IEC IS 11801, локалната мрежа да съдържа 

следните функционални елементи: 

• Разпределител на сградата (BD - Building Distributor); 

• Основна кабелизация на сградата (Building Backbone Cable - гръбнак) ; 

• Етажни разпределители (FD Floor Distributor); 

• Хоризонтална кабелизация (Horizontal Cable) ; 

• Телекомуникационна крайна точка (Telecommunications Outlet - TO).  

Всички използвани елементи за изграждане на локалната мрежа да бъдат категория 6А, 

клас ЕА. 

3.1 Сграден и етажни разпределители. 

Разпределителните панели на локалната мрежа да бъдат монтирани в специални 

разпределителни шкафове, като бъдат оборудвани с необходимия брой свързващи 

кабели от същия тип, каквато е и кабелната система. Разпределителните шкафове да 

отговарят на изискванията за защитеност от неоторизиран достъп, осигуряване на 

определена осветеност, влажност, температура, защита от електромагнитни излъчвания, 

външни въздействия и електростатичност, противопожарна защита . 

Шкафовете да осигуряват всички необходими условия като площ, захранване, 

вентилация и управление на средата и др., за разполагане на активните устройства и 

пасивните елементи в тях. Всеки шкаф да има директен достъп до гръбнака. 

В работните кабинети да не се предвижда монтиране на активно оборудване. 

Броят на шкафовете, количеството на съединителните панели и свързващи проводници 

в тях, както и помещенията, в които ще бъдат разположени, се определят от фирмата-

участник в пазарното проучване съобразно нейната концепция за това. Допустимо е 
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използване на етажен разпределител, обединяващ телекомуникационните крайни точки 

от няколко етажа, когато броят им е достатъчно малък и когато не влиза в противоречие 

с изискванията на стандарта. 

За всеки комуникационен шкаф да бъде осигурено подходящ източник на непрекъсваемо 

токозахранване (UPS), като натоварването му да не надвишава 75% от капацитета му 

при нормален режим на работа. 

3.2 Гръбнак на локалната мрежа. 

Гръбнакът на локалната мрежа да осъществи връзката на сградния с етажните  

разпределители. 

Гръбнакът на локалната мрежа да бъде реализиран с оптични кабели, с характеристики, 

посочени в стандартите ISO/IEC 11801 и EN 50173.  

3.3 Хоризонтална локална мрежа. 

Хоризонталната локална мрежа да свързва разпределителните шкафове с 

телекомуникационните крайни точки. За хоризонтално окабеляване да се използват 

екранирани медни кабели с четири усукани двойки и характеристики, отговарящи на 

категория 6А, клас ЕА. 

Съвместимостта между кабелите, използвани в една линия трябва да бъде осигурена за 

цялата кабелна система (кабели с различни стойности на характеристичния импеданс и 

оптични влакна с различен диаметър да не се смесват в една линия). 

Характеристиките  на всички кабели да съответстват на изискванията, посочени в 

стандартите ISO/IEC 11801 и EN 50173. 

3.4 Кабелни трасета. 

В зависимост от архитектурните особености на сградите, хоризонталните кабелни 

трасета да минават по коридорите или през работните помещения в близост до тавана. 

Кабелите да се поставят в специално монтирани PVC канали, които притежават 

сертификат за негоримост. Не се допуска полагане на кабели извън сградите. Да се 

предвиди  30%  резерв за полагане на кабели. 

Преходите между помещенията да бъдат осигурени според изискванията на 

противопожарните строително-технически норми (негорими и неразпространяващи 

горене).  

3.5 Телекомуникационни крайни точки. 

Телекомуникационните крайни точки са предназначени за осигуряване на 

информационни услуги. Във всеки работен кабинет за определените работни места да 

бъдат изведени розетки (евростандарт) със съединител тип RJ45. 

Розетките да бъдат монтирани на лявата и/или дясната стена спрямо прозореца, като 

бъдат монтирани външно върху стената. 

Телекомуникационните крайни точки да съответстват на параметрите  на кабелите, 

които свързват и да бъдат обозначени. Да бъде осигурен лесен достъп до 

телекомуникационните крайни точки при монтажа и използването им. Да се предвиди 

свързващ кабел с дължина 3 м. за връзка на всяка телекомуникационна крайна точка с 

работно място - компютър или работна станция. 

Броят и разпределението на крайните точки по работни помещения и кабинети са дадени 

в Приложение 1. Общ брой крайни точки – 78 бр. Да се предвиди възможност за 30% 

увеличение на броя крайни точки. 

4. Електромагнитна съвместимост (ЕМС), заземяване. 

Кабелната среда се разглежда като пасивна система и не се тества за електромагнитна 

съвместимост. За подобряване на ЕМС - характеристиките да се спазват изискванията на 

европейската директива 89/336/ЕЕС като се влагат пасивни компоненти с 

препоръчаната на европейския пазар маркировка "СЕ". 
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Екраните на кабелите да бъдат свързани към разпределителните шкафове, а те от своя 

страна да се свържат към общото заземление на сградата. Контурът на заземлението да 

бъде  непрекъснат. 

5. Надеждност. 

За осигуряване на работоспособност, надеждност и функционалност при използването и 

експлоатацията на локалната мрежа, се препоръчва тя да отговаря на следните 

изисквания: 

• неработоспособността на кабел от гръбнака в сградите да не нарушава обмена на 

повече от един етаж с другите етажи и вътре в тях; 

• изграждането на гръбнака да позволява преконфигуриране на връзките между 

етажните разпределители за пренасочване на трафика; 

• неработоспособността на кабел от хоризонталната кабелна подсистема да не нарушава 

обмена на повече от един потребител; 

• да позволява използването на активни модули, позволяващи преконфигуриране за 

изолиране на дефектирал сегмент; 

• да включва допълнителни средства и модули за осигуряване на непрекъсваемост на 

функционирането;   

•да се предвиди защита срещу въздействия на светкавици, статично електричество и 

свръх-напрежение от силнотокови инсталации; 

•да не изисква допълнителни строително-монтажни дейности при подмяна на кабелите; 

•да осигури срок на експлоатация 25 години; 

•допустимо време между два отказа - минимум 9000 часа; 

•средно време за възстановяване - 5 часа. 

6. Тестване и сертифициране 

Тестването и сертифицирането на изградената локална мрежа да се извърши със 

сертификационен тестер, който дава възможност за доказване на всички актуални 

стандарти.  

Финализиране на теста с печатно копие на получените резултати.  

Сертифициране на готовата мрежа. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ 

1.Икономическо и финансово състояние 

По отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците 

възложителят не поставя изисквания. 

2.Технически и професионални способности 

Възложителят изисква от участника: 

1. Участникът  да има изпълнена за последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, най-малко 1 (една) дейност (услуга) с предмет, идентичен или 

сходен* на предмета на настоящата поръчка. 

*Под услуга, сходна с предмета на настоящата поръчка, се разбира проектиране на 

структурна кабелна система (нова и/или основен ремонт и/или преустройство).  

3. Класиране на участниците 

3.1. Срок за изграждане на локалната мрежа – 50т. 

3.2. Цена – 30 т. 

3.3. Възможност за следгаранционна поддръжка – 10т. 

3.4. Гаранционен срок на локалната мрежа – 20т. 
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Приложение 1 

Разпределение на компютърни работни места в  РЗИ-Пазарджик 

№ Стая  Бр. LAN 

розетки 

  Партер Лабораторен блок – 3 бр.  

1 Гише 1 Приемна 2 

2 Каса Касиер 1 

  Първи етаж  Лабораторен блок – 24бр.  

3 Стая  101 Инспектор НЗБ 1 

4 Стая  101 Главен секретар 1 

5 Стая  102 Директор Д ОЗ 1 

6 Стая  103 Инспектори ДЗК  2 

7 Стая  104 Инспектори ПБПЗ  4 

8 Стая  105 Инспектори ДЗК  2 

9 Стая  106 Инспектори ДЗК  2 

10 Стая  107 Инспектори НЗБ 2 

11 Стая  108 Инспектори НЗЗБ  2 

12 Стая  109 Директор Д НЗБ 1 

13 Стая  110 Инспектори НЗБ  2 

14 Стая  111 Инспектори НЗБ 3 

15 Стая 112 Имунизационен кабинет 1 

    

  Втори етаж  Лабораторен блок – 6 бр.  

16 Стая  200 Служител по сигурността 1 

17 Стая  201 Началник отдел ЛИ 1 

18 Стая  203 Гл. експерти ЛИ 3 

19 Стая  210 Лаборанти ЛИ 1 

    

  Трети етаж  Лабораторен блок – 3 бр.  

20 Стая  340 Видеонаблюдение 1 

21 Стая  336 Лаборатория МИ 1 

22 Стая  337 Лаборатория ЛИ 1 

    

  Трети етаж  Административна сграда - 40  

23 Стая 300 Директор РЗИ 1 

24 Стая 302 Деловодител РЗИ 1 

25 Стая 304 Сървърно помещение 2 

26 Стая 305 Наказателна дейност 2 

27 Стая 306 Директор АПФСО 2 

28 Стая 307 Счетоводство 3 

29 Стая 308 Човешки ресурси 3 

30 Стая 309 Каса 1 

31 Стая 310 Юрист 2 

32 Стая 311 Зам. директор 1 

33 Стая 312 Началник отдел ПБПЗ 2 

34 Стая 313 Отдел ПБПЗ 5 

35 Стая 319 Инспектори МД  2 

36 Стая 320 Директор Д МД 1 

37 Стая 321 Инспектори МД 2 

38 Стая 322 Инспектори МД  3 

39 Стая 323 Инспектори МД  3 

40 Стая 324 Началник отдел ДЗК 2 

41 Стая 325 Зала - ПСК 2 

    

  Пъври етаж  Административна сграда – 2 бр.  

42 Стая 400 Приемна РКМЕ 2 

  Общо 78 
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II. Доставка, монтаж на сървър и операционна система за сървър: 

 

1. Техническа спесификация за доставка на СЪРВЪР 

  

Количество               Цена                      Общо 

        LENOVO SERVER              1 бр.                      BGN 

 

 

Модул            Описание                                                                                                                              Количество 

 

 

Lenovo ThinkSystem SR250 Xeon E-2124 (4C 3.3GHz 8MB Cache/71W), 1x8GB, OB, 3.5" HS (4), 

W RAID, HS 450W, XCC Standard, Rails 

 

1 бр

 

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666MHz (1Rx8, 1.2V) UDIMM               3 бр 

 

ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD                                                                           2 бр 

 

ThinkSystem 3.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD                                                           1 бр 

 

Windows Svr 2016 Standard ROK (16 core) – Multi Lang                                                                                1 бр 

 

            NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet"                                                                                                    1 бр 

 

2. Гаранционен срок: 36 месеца. 

3. Място на изпълнение на поръчката:  

РЗИ-Пазарджик с адрес гр. Пазарджик  ул. “Болнична“ 17. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ 

1. Икономическо и финансово състояние 

По отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците 

възложителят не поставя изисквания. 

 

2. Класиране на участниците:  

2.1.Оптимално съотношение „качество/цена“ 

2.2.Гаранционен срок 

2.3. срок за доставка и монтаж 
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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 

поръчката; 

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

и час на получаване; 

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 06.12.2019 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:  

034/437-247 и 0885/078 891 – Надежда Стоянова, главен експерт в дирекция ОЗ 

034/437-238 и 0886/741 019 – Евгения Янакиева, директор на дирекция АПФСО  

 

Д-Р ФАНИ ПЕТРОВА        /П/ 

 Директор на РЗИ – Пазарджик 

 


