ДО
ИНТЕРКОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД
(Бенефициент- наименование)

гр. София
Ул. Индже войвода 7
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка на ДМА”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура
за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка на ДМА”
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените
от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени
за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Обособена позиция 1 – Система от модулни сървъри
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Системата се състои от следните
компоненти:
1. Едно шаси за модулни сървъри със
следните параметри:
Размер - 10U за монтаж в шкаф
Да поддържа минимум 14 модулни сървъра;
Да е конфигуриран с минимум 6
захранващи модула
Да е конфигуриран с минимум 8 големи и 2
малки охлаждащи модула
Да е конфигуриран с минимум 2 модула за
управление
Да е конфигурирано с минимум 2x FC
комутаторни модула със скорост 16 Gbps на
порт и съответните 16 Gbps SFP+ модули.
Да е конфигурирано с минимум 2x Ethernet
комутаторни модула със скорост 10 Gbps на
порт и съответните SFP 1000Base-T модули.
2. Минимум осем броя модулни сървъри,
всеки със следните параметри
Размер – за монтаж в шаси за модулни
сървъри.
Да е конфигуриран с минимум 2 процесора
всеки с минимум 12 физически ядра;
Да е конфигуриран с минимум 384 GB
памет;
Да разполага с мрежови контролер с
минимум 2х10 Gbps порта;
Да разполага с FC контролер с минимум
2х16 Gbps порта;
Да разполага с компоненти за осъществява
на мрежова свързаност с инфраструктурата.
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
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Системата осигурява изчислителен ресурс
за сървърни услуги.
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
Шаси за модулни сървъри
1. Портове мрежови комутатори - Мрежовите
комутатори са конфигурирани с 24х10Gbps или
повече порта и позволяват разширяване на броя
портове до 64х10 Gbps;
2. SFP модули за мрежовите комутатори Конфигуриран е с 10 Gbps – 10GBaseT SFP+ модули;
3. Портове на FibreChannel(FC) комутаторите Конфигуриран с 24х16Gbps или повече FC порта и
поддържа разширяване до 48х16Gbps;
4.Производителност
на
FibreChannel(FC)
комутаторите- Агрегирана производителност на
комутатор – 768 Gbps и повече;
5. Захранвания на шасито - Захранванията да са
сертифицирани като 80 PLUS Platinum и да
осигуряват повече от 94% ефективност при 50%
натоварване
Модулни сървъри
1.Процесори
1.1. Тактова честота на процесорите –2,4GHz или
повече;
1.2. 14 или повече броя физически ядра на процесор;
1.3. 35MB или повече кеш на процесор.
2. Оперативна памет: Разполaга с 24 или повече
броя слотове за оперативна памет DDR4 2400MHz;
3. Вътрешни дискове: Поддържа 2хHotSwap 2.5
инчови диска или 4xHotSwap 1.8 инчови диска;
4. Мрежова свързаност на сървърите: Позволява
инсталация на мрежова карта с 2 или повече порта,
всеки по 40 Gbps.

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 10 месеца гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
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Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 2 – Дискова подсистема
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Да разполага с минимум 8 x FC хост порта
(минимум по 8Gbps на FC хост порт).
Да разполага с минимум 8 х 8Gbps SFP+
модули.
Да разполага с 8 х LC-LC FO кабела за
връзка.
Да разполага с минимум 16GB (по минимум
8GB на контролер) батерийно резервиран
кеш
Да разполага със софтуер за:
- създаване на моментно копие на данните
- Thin provisioning функционалност
Да има възможност за:
- динамично разпределение на данни между
твърдите дискове в масива с цел
удовлетворяване нуждата от
производителност на често използваните
данни.
Да разполага с минимум 43,2 ТВ SAS
(RAW) и 96 TB SATA (RAW) физически
капацитет.
Конфигурирана с минимум 24 броя SAS 2.5
in. 10k HDD и минимум 12 броя SATA 3.5
in 7.2k HDD.
Поддържани RAID нива - RAID 0, 1, 5, 6 и
10.
Да е конфигуриран с резервирани
охлаждащи и захранващи модули.
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Обслужва сървърната инфраструктура.
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Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1. FC хост портове на дисковата подсистема :
Конфигурирана е с 8х16Gbps FC хост порта;
2. SFP+ модули за дисковата подсистема:
Конфигурирана е с 8х16Gbps SFP+ модули;
3. Логически дискове: Подържа 2000 или повече
логически диска;
4.Производителност:
Производителности без използване на кеша:
- Четене 51 000 IOPS или повече
- Писане 13 000 IOPS или повече
5. Капацитет: Да има възможност за разширение до
над 3.6 PB;
6. RAID конфигурации: Позволява изграждането на
разпределени RAID 5 и 6;
7. Хост портове: Подържа 2000 хост порта или
повече

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 10 месеца гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 3 – Работна система
Изисквания и условия на

Предложение на кандидата

Забележк
5
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Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Марка/модел/производител/технически характеристики

а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Системата се състои от следните
компоненти:
1. Един брой преносим компютър със
следните параметри:
Да е с минимум 16 GB оперативна памет
Да е с минимум 500 GB SSD диск
Да е с минимум 4 физически ядра на
процесора
Да е с минимум резолюция на екрана - 4K
IPS (3840X2160)
2. Да е конфигурирана с докинг станция.
3. Да е оборудвана с аксесоари.
4. Да е оборудвана с операционна система
Windows 10 Pro или еквивалент.
5. Да е оборудвана с 2 броя монитори
отговарящи на следните параметри:
Минимален размер на екрана 23"
Минимум FullHD резолюция на екрана
IPS матрица на екрана
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за достъп на потребители до
сървърните ресурси
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1.Процесор на преносим компютър:
1.1. Тактова честота 3.8 GHz и нагоре;
1.2. Кеш 6MB и повече.
2. Оперативна памет на преносим компютър: DDR4
на 2400 MHz и повече;
3. Видео карта на преносим компютър:
3.1. Графична памет – 4GB и повече
3.2. Скорост на паметта- 7Gbps и повече;
4. Основна батерия на преносим компютър –
капацитет 97WHr и повече;
5. Пръстов отпечатък – има вграден сензор за
пръстов отпечатък;
6. Свързаност на преносимия компютър:
-Thunderbolt 3 интерфейс;
- USB 3.1 Gen2 порт;
7. Дисково пространство: Има SSD дисково
пространство 1 TB или повече;
8. Тегло на преносим компютър – 2 кг или по-малко
9. Докинг станция:
9.1. Докинг станцията има интерфейс на свързване
Thunderbold 3;
9.2. Захранване – 240W и повече;
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9.3. Поддържа едновременно 3 или повече FullHD
външни екрана.
10. Монитор:
10.1. Има динамичен контраст 4 000 000:1 или подобър;
10.2. Ъгъл на видимост 178/178 градуса или повече;
10.3. Стойката позволява коригиране на височината
и завъртане на екрана.

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 10 месеца гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 4 – Оборудван сървърен шкаф
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Състои се от следните компоненти:
1. Сървърен шкаф
Минимум височина - 42U
Минимални размери 800х2000х1200мм
7
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Да е оборудван със странични панели
2. Два броя захранващо разпределително
устройство за сървърен шкаф тип C19 и C13
Размер 1U
Минимум 9 броя C19
Минимум 3 броя C13
3. Захранващо разпределително устройство
за сървърен шкаф тип C 13 DPI ,
конфигурирано с необходимите
окабелявания тип DPI 63a Cord (IEC-309
P+N+G)
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за осигуряване пространство, където
да бъдат разположени сървърите и
комуникационните устройства и да бъдат
подходящо захранени
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1.Има 6 или повече странични отделения (джобове)
за монтаж на компоменти 1U;
2. Има 6 или повече обособени точки за монтаж на
PDU модули , заемащи 0U;
3. Празен шкафът е с тегло 145 кг или по-малко.

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Не е приложимо

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от
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Други: Не е приложимо
Обособена позиция 5 – Система от токонепрекъсваеми устройства
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

(наименование на бенефициента)

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Системата се състои се от следните
компоненти:
1. Минимум два броя токонепрекъсваеми
устройства тип On Line, със следните
минимални характеристики:
Минимална мощност: 10 000 VA
Да са оборудвани с SNMP/WEB карта за
наблюдение
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за осигуряване на непрекъсната
работа на сървърната и комуникационна
техника
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1.Размери – размерът позволява монтаж в сървърен
шкаф;
2.Мощност – поддържана мощност 11000 VA или
повече;
3. Време за прехвърляне на захранването – при
загуба на външно захранване, времето за
прехвърляне да е 0 ms.

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 10 месеца гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава
9

10
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо

Обособена позиция 6 – Опорна защитна комуникационна система
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Системата се състои от минимум един брой
защитна стена McAfee Next Generation
Firewall 325-C2 Appliance или еквивалент
със следните параметри:
Да поддържа минимум IPSec тунели 6000
Да поддържа минимум пропускателна
способност на защитната стена при UDP
1518 bytes - 4 Gbps
Да поддържа минимум IPSec VPN
пропускателна способност при
AES128GCM - 1 Gbps
Да поддържа обновявания на дефиниции за
Antispam, Webfiltering, Antivirus
Да поддържа изграждане на
високонадеждни клъстери
Да е конфигурирана за централизирано
управление
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за осигуряване на мрежова
свързаност, сигурен VPN достъп, интернет
и защита от зловредни атаки.
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
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ще бъдат оценявани:
1.Изграждане на клъстери - Поддържа изграждане на
високонадеждни клъстери с устройства от по-нисък
и по-висок клас;
2. SSL VPN - Поддържа 500 или повече SSL VPN
потребителя;
3. 3G модем - Поддържа като възможност
използването на 3G модем;
4. Консумация на енергия - Максимална консумация
на енергия – 28 W или по-малко;
5. Средно време между повреди (MTBF)- 120 000
часа или повече;
6. Маршрутизиращи протоколи: Поддържа следните
маршрутизиращи протоколи –
RIPv2,OSPFv2,OSPFv3,BGP;
7. IPS проверка – ПоддържаIPS проверка на ниво
Layer 2;
8. Виртуализация - Поддържа отделни логически
контексти с отделни интерфейси, адресиране,
маршрутизиране и политики – Firewall, IPS, Layer2
Firewall;
9.Инспектирани конкурентни връзки – 100 000 или
повече;
10. Безжична свързаност - Има възможност за
WLAN свързаност;
11 . Интеграция с други системи - Интегрира се с
Microsoft ActiveDirectory;
12. Интерфейси - Опция за допълнителни
интерфейси 1Gbps до общо 13бр за цялото
устройство;
13. Инспекция на пакети - Поддържа проксита за
подробена инспекция на HTTP,HTTPS,SSH пакети.

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 10 месеца гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
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Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 7 – Мултифункционално устройство
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

(наименование на бенефициента)

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Един брой мултифункционално устройство
позволяващо принтиране, сканиране и
копиране със следните параметри:
Да е конфигурирано за двустранно
принтиране
Да поддържа резолюция на копиране
минимум 600х600 dpi
Да поддържа скорост на
принтиране/копиране - минимум 31
страници за минута
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за принтиране, сканиране и
копиране в офиса
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1.Принтиране – автоматично двустранно лазерно
принтиране;
2. Скорост на принтиране – Принтиране на първа
страница не по-късно от 6 секунди;
3. Сканиране и копиране - Конфигурирано с
механизъм за автоматично двустранно подаване на
голям брой страници (ARDF) за копиране/сканиране;
4. Управление – разполага с 4.3“ или по-голям
цветен тъч дисплей;
5. Презареждане с тонер – Презареждането на тонер
да става чрез закупуване само на тонер, без
необходимост от подмяна на касетата или барабана
при всяко зареждане;

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 6 месеца гаранционна
поддръжка
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Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 8 – Система за видеонаблюдение
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Системата се състои от следните
компоненти:
1. Минимум 1 брой 16-канален мрежов
рекордер/сървър със следните минимални
характеристики:
Да поддържа минимум 16 IP камери
Да поддържа компресия H.264
Да поддържа минимум 2 твърди диска
2. Да е конфигурирана с минимум два броя
твърди диска с минимален размер 2 TB
3. Да е конфигурирана с минимум четири
броя IP камери мегапиксела, със следните
параметри:
Да поддържа вградено IR осветление
Да поддържа минимум FullHD
1920х1080@25 кад/сек
Да поддържа H.264 компресия с регулиране
на трафика
Да са включени всички инсталационни
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услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за осигуряване на непрекъснато
видеонаблюдение.
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1. Резолюция на запис – Поддържани резолюции на
запис – FullHD/3/4/5/6 MegaPix;
2. PoE интерфейси – Има 8 или повече вградени PoE
интерфейса;
3. Софтуер - Има отделно приложение за
наблюдение и управление на камерите;
4. Скорост на кадрите – Поддържа основен и
допълнителен видео поток със скорост от минимум
50 fps;
5. Възпроизвеждане – Има възможност за
едновременно възпроизвеждане записи на всичките
16 канала;

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 10 месеца гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 9 – Опорен комутатор
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Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

(наименование на бенефициента)

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Комутатор със следните параметри:
Размер - 1U за монтаж в шкаф
Да е с производителност – минимум 128
Gbps
Да е с пропускливост – минимум 95 Mpps
Да е с минимум брой портове - 24 x 1000
Mbps
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за осигуряване на мрежови връзки
между сървърите
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1. Производителност – 288 Gbps или по-голяма;
2. Пропускливост – 214 Mpps или по-голяма;
3. Маршрутизиране - Поддържа следните
маршрутизиращи протоколи – RIPv1/2 , OSPF v2;
4. Оперативна памет – 2 GB или повече с ECC;
5. Uplink портове – Има “uplink” портове, които
могат да работят в режим на 1GbE, 10GbE или 40
GbE;
6. Jumbo пакети - Поддържа джъмбо пакети с
големина до 9216 bytes;
7. Агрегиране на портове – Поддържа 16 порта в
една агрегирана група

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 10 месеца гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
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изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 10 – Система комуникационни устройства
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Системата се състои от следните
компоненти:
1. Комутатор със следните параметри:
Да е с минимум 24х1Gbps порта
Да е с производителност минимум 56 Gbps
2. Минимум два броя точки за Wireless
достъп със следните параметри:
Тип – за вътрешен монтаж
Протоколи за безжична мрежа - 802.11a,
802.11b, 802.11g, 802.11n
Радио модула – минимум 2 бр.
Вградени антени – минимум 4 бр.
Да поддържа 802.3af стандарт
Да поддържа минимум 64 бр. SSIDs
Да поддържат минимум 300 Mbps на всяко
радио
Да са конфигурирани с модули за външно
захранване
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за осигуряване на непрекъснат
мрежови достъп на потребителите до
сървърните ресурси
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1. Пропускливост – 41 Mpps или повече;
2. Ниво на шум на комутатора - Нивото на шум да
не е повече от 0dBA;
3. Средно време между повреди (MTBF) на
комутатора - Средно време между повреди (MTBF)
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– 540 000 часа или повече;
4. Допълнителни Uplink портове на комутатора –
Има допълнително 4хSFP Uplink порта или повече;
5. Гаранция на точките за достъп – 12 месеца
гаранция или повече;
6. Точки за достъп – Local Switching - Точките за
достъп поддържат LocalSwitching;
7. Точки за достъп - съвместимост – Точките за
достъп да са съвместими със съществуващия в
предприятието* контролер
*(Съществуващият контролер в предприятието е
Juniper WLC8.)

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 6 месеца гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на таква.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 11 – Конферентна система
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Системата се състои от следните
компоненти:
17
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1. Минимум 1 брой телевизор със следните
параметри:
Размер екран: минимум 55 инча
Резолюция – минимум 4K
Да е оборудван с аксесоари.
2. Минимум 1 брой камера със следните
параметри:
Минимум 90 градуса ъгъл на видимост
Да поддържа FullHD 1080p видео
Да е оборудвана с аксесоари.
3. Минимум 1 брой матричен HDMI Switch
със следните параметри:
Да поддържа резолюция - минимум 4K
Минимум 6 входа и минимум 2 изхода
Да е оборудван с аксесоари.
4. Минимум 1 брой адаптер за безжично
предаване на сигнала поддържащ Miracast
технология
5. Минимум 1 аудио конферентно
устройство за провеждане на аудио
разговори със следните параметри:
Да е оптимизирано за Lync Server 2013 или
по-нови версии
Да разполага с цветен дисплей с размер
минимум 3.5"
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за провеждане на отдалечени аудио
и видео конферентни връзки.
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1. „Smart“ функционалност на телевизора –
Телевизорът да притежава функция “Smart”;
2. Функции на камерата - Камерата притежава
функции на автоматичен фокус и автоматична
корекция при ниска светлина (Rightlight™ 2
Technology);
3. Съвместимост на работа на камерата - Камерата е
сертифицарана за работа със Skype for Business;
4. 3D поддръжка на HDMI комутатора – Поддържа
3D видео поток;
5. Поддържани скорости от HDMI комутатора –
Поддържана скорост – 8.91 Gbps или по-голяма;
6. EDID функционалност на HDMI комутатора –
Поддържа копиране и съхранение на EDID
настройките от различните екрани закачени към
него;
7. Поддържани платформи от безжичния адаптер Вградена поддръжка от Windows 8.1/10
8. Гаранция на конферентното устройство
- 25 месеца или повече
-13-24 месеца
-2 -12 месеца
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9. Екран на конферентното устройство –
Конфигурирано е с цветен 5“ тъч скрийн екран ;
10. Съвместимост на работа на конферентното
устройство - Сертифицирано е за работа със Skype
for Business и Office 365 Cloud PBX;
11. Захранване на конферентното устройство –
Конфигурирано е с подходящо допълнително
захранване.

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 1 месец гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава.
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
Обособена позиция 12 – Климатици
Изисквания и условия на
Интерконсулт България ООД
(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележк
а

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
Технически характеристики:
Минимум два броя климатика със следните
минимални характеристики:
Отдавана мощност (охлаждане) 2.15/8.0/8,5
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kW
Консумация в режим охлаждане - 2.65 kW
Да са включени всички инсталационни
услуги и такси
Функционални характеристики:
Служи за осигуряване оптимални условия
на работа на сървърната и комуникационна
техника.
Допълнителни технически и
функционални характеристики, които
ще бъдат оценявани:
1.Консумация в режим охлаждане – Консумация на
ел. енергия – 2.40 kW или по-малко;
2.Удължен тръбен път – окомплектована е с тръби и
хладилен агент за тръбен път минимум 10 метра;
3. Охладителен капацитет – охладителната мощност
е 9 kW или повече.

Изисквания
към
извънгаранционната
приложимо):

гаранционната
поддръжка (ако

и
е

Кандидатът трябва да е в състояние да
предостави поне 1 месец гаранционна
поддръжка

Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Да бъде предоставена придружаваща
документация на български език при
наличие на такава
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Правото на собственост принадлежи на
Интерконсулт
България
ООД
след
изпълнение на договора.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Не е приложимо.
Подпомагащи дейности и условия
бенефициента (ако е приложимо).
Не е приложимо

от

Други: Не е приложимо
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания
вид и обхват, както следва:
20
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

К-во /бр./

Система от модулни сървъри
Дискова подсистема
Работна система
Оборудван сървърен шкаф
Система от
токонепрекъсваеми
устройства
Опорна защитна
комуникационна система
Мултифункционално
устройство
Система за видеонаблюдение
Опорен комутатор
Система комуникационни
устройства
Конферентна система
Климатици

1
1
10
1
1

Единична цена
в лева

Обща цена в лева
без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

1
1
1
1
1
1
2

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена
на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)
цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет
от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се
изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета
на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с
Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на
подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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