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ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Държавна психиатрична болница “Д-р Георги Кисьов“ – гр. Раднево със седалище и 

адрес гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Магда Петканова " № 1, 
БУЛСТАТ 000812090 и e-mail: dpb.radnevo@abv.bg отправя покана , да представите 
оферта за Доставка на компютърна техника за нуждите на ДПБ „ Д-р Г. Кисьов“- гр. 
Раднево, . 

 
Минимални изисквания към техническите характеристики на компютърните работни 

станции. 

 
ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КОМПЮТЪРНИТЕ РАБОТНИ СТАНЦИИ 
Процесор Четирия ядрен, четири нишков 

процесор с работна честота 3.5 GHz, 6 
MB Cache, достижима работна честота 
при ускорен режим – 3.7 GHz. 

Памет 8 GB RAM DDR4 2666 MHz;  
Един свободен слот за бъдещо разширение на оперативната памет. 
Възможност за разширение на паметта до 32 GB 

Чипсет Съвместим с предложения процесор 
 

Графична подсистема Интегрирана графика с минимум 8 графични ядра с възможност за 
споделяне на оперативната памет 

Разширителни слотове 2 х PCIe слота, 
1 х М.2 2230 

Дисково пространство HDD SATA 6 GB/s 1TB 7200 rpm  

Мрежа 10/100/1000 Mbps 

Оптично у-во DVD±RW; Double layer 

Клавиатура USB клавиатура от производителя на конфигурацията, фабрично 
надписана по БДС 
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Мишка USB оптична мишка от производителя на конфигурацията 

Кутия Desktop/Tower case, кутия 

Интерфейси • Минимум два изхода към монитор, като изходите да са 
съобразени и съвместими с предложения монитор; 

• Минимум 4 USB 2.0 или по-висока версия; 
• RJ-45; 
• Вход за микрофон и изход за слушалки. 

 
 
ATX захранване 

180 W,  КПД Минимум 85% за 230 V ел. мрежа 

Монитор LED, от производителя на компютъра, със следните минимални 
изисквания: 
• Размер на екрана по диагонал: 21.5 инча 
• Съотношение 16:9 
• Резолюция - 1920 x 1080 FULL HD 
• Яркост 250 Cd/m2 
• Контраст 1000:1 
• Интерфейс – минимум два входа съвместими с предлаганите 

компютри и интерфейсен кабел за връзка със съответния 
видео изход на предложения компютър. 
Мониторът да бъде снабден с пълен комплект кабели и 
допълнителни компоненти за нормала експлоатация в 
съответствие с действащите в Република България стандарти.. 

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, CE, Energy Star 
За предложения компютър - Energy Star 6.1 за ЕС 
За предложения монитор - Energy Star 7 за ЕС 
 

Гаранция Мин. 36 месеца гаранция от производителя от датата на подписване 
на двустранния приемно-предавателен протокол, на място 

 
Ценовите предложения следва да съдържат: стойност без ДДС и стойност с ДДС за 

една компютърна конфигурация. Максималната допустима цена за един брой компютърна 
конфигурация е до 1100.00лв. без ДДС или 1320.00лв с ДДС , като няма да бъдат разглеждани 
оферти, които ги надвишават. 

 
1. Изисквания към предлаганата техника: 

 
1.1. Предлаганата техника трябва да отговаря на посочените по горе минимални технически 

изисквания или да притежават по – добри от тях. 
1.2. Предлаганата техника трябва да бъде нова, неизползвана преди това, да е в текущата 

продуктова линия на производителя и да не е свалена от производство към датата на 
подаване на офертата и да е съобразена за работа в стандартизираната електрическа 
мрежа в Р България. Доставената техника трябва да бъде окомплектована с всички 
необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за 
нормалната й работа. 

1.3. Техническото предложение трябва да включва ясно описание, което позволява 
съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и предлаганите 
спецификации. 

1.4. Оферентите трябва да осигурят гаранционно обслужване на предложената техника на 
място при Възложителя или в сервиз осигурен от оферентите, при невъзможност за 



отстраняване на повредата в ДПБ „Д-р Г. Кисьов“ – град Раднево,повредата се отранява 
в сервиз, като транспортните разходи са за сметка на оферентите. Изискваните от 
Възложителя гаранционни срокове за устройствата се отнасят за всичките им 
компоненти. 

1.5. При повреда, срока на гаранцията се удължава с времето за отстраняване на повредата. 
В случай, че в рамките на гаранционния период дадено устройство получи повече от 
три дефекта, то се заменя с равностойно ново. 

2. Мястото на извършване на доставката, инсталирането и тестването на компютърната 
техника е административната сграда на ДПБ „Д-р Г. Кисьов“, ул. „Магда Петканова” № 
1. 

3. Срок на доставката – доставката на компютърната техника трябва да се извърши в срок 
до 11.12.2019 г.  

4 Критерий за оценка: 1.Най-ниска цена. В случай на равни цени ще се проведе жребий 
за определяне на доставчик. 

5 Срок и начин на плащане: по банков път. Авансово плащане не се предвижда. Цената 
на предложението включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на 
доставката / с ДДС/. ДПБ“Д-р Г. Кисьов“ – град Раднево, заплаща цената на 
доставената компютърна техника в срок до 13.12.2019г., при условие, че оферента е 
доставил, монтирал и пуснал в експлоатация компютърната техника, придружена с 
посочените по горе документи. В случай на невъзможност да извърши доставката до 
посоченият срок , доставчика да учреди и представи в срок до 09.12.2019г., гаранция в 
една от допустимите форми от ЗОП в полза на ДПБ „Д-р Георги Кисьов“ – град 
Раднево в размер на предложената с офертата доставна цена с ДДС. Гаранцията да е 
със срок на валидност до 20.02.2020г. като в този случай доставката следва да се 
извърши в срок най-късно до 20.01.2020г.Гаранцията обезпечава задълженията на 
оферента да достави в срок до 20.01.2020г. компютърната техника в пълен обем и 
отговоряща на изискванията от тази покана. 

 Гаранцията се освобождава от Възложителя до 7/ седем/ дни след изтичане на 
валидността и, без да се дължи лихва или обезщетение . 

6. Офертите се представят в писмена форма,на български език в запечатан непрозрачен 
плик и следва да съдържат техническа характеристика по поредност на по горе 
посочените параметри, предложена цена, данни за търговеца, който прави 
предложението, адрес за кореспонденция и телефон за контакти. 

7. Участниците могат да представят офертите си на адрес гр. Раднево, общ. Раднево, обл. 
Стара Загора, ул. „Магда Петканова " №1, от 08:00 до 13.00 часа всеки работен ден в 
административната сграда в отдел „Деловодство“. 

8. Краен срок за приемане на офертите 13.00 ч. на 27.11.2019 г. на адрес: гр. Раднево, 
общ. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Магда Петканова "№1, административната сграда 
в отдел „Деловодство. 

9. Лице за контакти : Валерия Желева Димитрова - Гл.счетоводител, тел. 0882806101 и     
e-mail: dpb.radnevo@abv.bg  

 
С уважение, /П/ 
Д-Р Владимир Трънов 
Директор на ДПБ „Д-р Г. Кисьов“ 
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