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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1.Предмет на обществена поръчка, наименование на обекта: „Доставка на оборудване” в 

изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014г. за безвъзмездна финансова помощ за проект 

№BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно 

образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в 

детските градини в Община Русе“ по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
 

2.Технически условия за изпълнение на поръчката: 

    І. Описание:  
Минимални изисквания към оборудването: 
 

 Наименование  Мярка брой Минимални изисквания 

  Лаптоп 
 

брой 1 Процесор (64bit) 
Процесор - брой ядра: 2 
Процесор – брой нишки: 4 
Kеш: 3 MB 
Оперативна памет 
4 GB, DDR3 
Твърд диск 
Твърди дискове – 1 TB, SATA 
Екран 
Дължина на диагонала на екрана: 15.6" 
Максимална резолюция: 1366x768 
Съотношение на размерите: 16:9 
Anti-Glare 
Видео карта 
Тип паметта: DDR3 SDRAM 
Инсталирана видео памет: 1 GB 
Мрежа 
Wi-Fi: IEEE 802.11n 
Интерфейси 
Bluetooth: Bluetooth 4.0 
Web Camera: Да 
Включени аксесоари:  
Инсталирана операционна система: Free 
DOS 

  Принтер 
 

брой 1 Скорост: 28 ppm (A4),  
Интерфейс: LAN 
Двустранен печат: Да 

  Мултимедиен проектор 
 

брой 2 Собствена резолюция: SVGA (800x600) 
Яркост на проектора: 2200 ANSI lumens 
Контраст - 2000:1 
Интерфейси: HDMI, USB 
Чанта: Да 

  Прожекционен екран 
 

брой 5 Формат: 1:1  
Размер: 150x150см 
Монтаж: с тринога стойка или на стена или 
таван 

Оборудването трябва да отговарят на следните условия: 
• да е ново и неупотребявано с доказан произход, придружено със съответните сертификати 

или декларации за произход и качество от производителя им; 
• да отговаря на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или 

еквивалентни такива за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него); 
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• да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при 

употреба от крайни потребители.  
Доставката на оборудването от Изпълнителя се извършва до адрес на Възложителя – гр. Русе, 

пл. „Свобода“ № 6 и се удостоверява с двустранно – подписан приемо-предавателен протокол. 
Оборудването следва да се достави в оригинални запечатани опаковки и с гаранционни карти.  
ІІ. Гаранционен срок: Съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца 

 

 


