
 

 

ПОКАНА 

На основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, РЗИ - Пазарджик 

Ви кани за участие в процедура за събиране на оферти, за доставка на компютърни 

конфигурации, скенери и мултифункционални устройства, съгласно Заповед на министъра на 

здравеопазването за отпускане на капиталови средства за „Разходи за хардуер в т.ч. компютърни 

конфигурации, скенери и мултифункционални устройства“ в размер на 27 750 лв. без ДДС 

/двадесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева без ДДС/ или 33 300 лв. с ДДС /тридесет 

и три хиляди и триста лева с ДДС/. 

Предмет на поканата: „Доставка на компютърни конфигурации, скенери и 

мултифункционални устройства за нуждите на РЗИ-Пазарджик“. 

Изисквания към участниците – условия за изпълнение на поръчката: 

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, посочен от възложителя. Оферта с по-

малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от възложителя, като несъответстваща 

на изискванията. 

 

Срок за изпълнение на поръчката: до 5 работни дни от датата на уведомление до 

избрания доставчик. 

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

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

Критерии за избор на оферта: най-ниска предложена цена с показателите описани в 

поканата. Офертата не трябва да надхвърля общо 27 750 лв. без ДДС /двадесет и седем хиляди 

седемстотин и петдесет лева без ДДС/ или 33 300 лв. с ДДС /тридесет и три хиляди и триста 

лева с ДДС/, като е разделена както следва: 23 броя компютърни конфигурации, 1 брой скенер 

и  3 броя мултифункционални устройства. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция - Пазарджик 



Максимално допустимите стойности на техниката, която следва да бъде закупена с 

отпуснатите капиталови средства, са както следва: 

 Максимална допустима цена за 1 брой компютърна конфигурация да е в рамките 

на 1000 лв. без ДДС и 1200 лв. с ДДС.  

 Максимална допустима цена за 1 брой мултифункционално устройство да е в 

рамките на 1250 лв. без ДДС 1500 лв. с ДДС. 

 Максимална допустима цена за 1 брой документен скенер да е в рамките на 1000 

лв. без ДДС и 1200 лв. с ДДС. 
 

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 в процедурата 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 

поръчката /с ДДС/. 

Срок за подаване на офертите: до 16.30 часа на 10.12.2018 г. в деловодството на РЗИ-

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

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

АПФСО в РЗИ-Пазарджик и 034/437-250 и 0882/080058 – Цветанка Георгиева – главен 

счетоводител на РЗИ-Пазарджик. 

 

Д-Р ФАНИ ПЕТРОВА        /П/ 

 Директор на РЗИ – Пазарджик 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за доставка на компютърни конфигурации, скенери и 

мултифункционални устройства 

1. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят компютърните 

конфигурации са следните: 

ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Кутия Desktop Tower, ATX 

Процесор Минимум четири ядрен процесор, (Intel Core i5-6400 или Core i3-

8100 или еквивалентен) 

Памет 4 GB DDR 4 RAM 

Хард Диск 1 TB, SATA III, 3,5” 7200 rpm 

Мрежа 10/100/1000 Mbps 

Оптично у-во DVD-RW SATA, DL 

Клавиатура USB клавиатура от производителя на конфигурацията фабрично 

надписана по БДС 

Мишка USB оптична мишка от производителя на конфигурацията 

Интерфейси  6 USB порта (поне 2 на предния панел и мин. 2 х USB 

3.0); 

 1 x VGA; 

 1 x DVI\HDMI\DP; 

 Входни и изходни аудио портове 

Монитор LED, от производителя на компютъра, 16:9, 1920 x 1080, Full 

HD, 250 Cd/m2, 5 ms, 1 x VGA, цифров видео-вход и 

интерфейсен кабел за връзка със съответния цифров изход на 

предложения компютър 

ОС OEM 64-bit версия на Windows 10 Professional  

Сертификати  CE; RoHS; Energy Star; 

 Моделът да присъства в Windows Compatible Products List 

на Microsoft за инсталираната ОС. 

Гаранция Минимум 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. 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция - Пазарджик 



2. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят мултифункционалните 

устройства са следните: 

ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип Монохромно многофункционално устройство  

Технология Лазерна или LED 

Пoддържани функции Печат, Копиране, Сканиране 

Тип на скенера Плосък, цветен 

Автоматичен подавач за 

оригинали 

Капацитет: мин. 50 оригинала; 

Сканиране: автоматично, двустранно 

Двустранен печат/копиране Автоматичен 

Формат на хартията A4 

Скорост на печат минимум 40 страници в минута 

Допустимо максимално 

месечно натоварване 

минимум 50 000 отпечатани страници 

Разделителна способност на 

печат 

1200 x 1200 dpi 

Поддържани емулации PCL 5, PCL 6, Post Script 3  

Съвместими операционни 

системи при печат 

Windows 8/10 

Капацитет за зареждане с 

хартия 

минимум 800 листа от поне два източника 

Интерфейси Ethernet 10/100/1000; USB 2.0 

Функции на скенера Scan-to-eMail, Scan-to-USB, Network scan 

Консумативи за минимум 

5 000 копия (ISO/IEC 19752) 

Допълнителен (освен стартов), пълен комплект 

консумативи от производителя на устройството с описани 

партномера и количества 

Допълнителни изисквания Доставка, инсталация и обучение на място 

Гаранция Минимум 36 месеца, от датата на подписване на 

двустранния приемо-предавателен протокол, на място  
 

3. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят документните скенери 

са следните: 

ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Скенер, тип Цветен с ADF 

Резолюция, оптична 600dpi  

Скорост на сканиране, А4 60 ppm / 120 ipm A4 при 200 dpi 

Двустранно сканиране Да 

Капацитет на автоматичното 

подаващо устройство  Минимум 70 листа А4 

Интерфейс USB 3.0 

Окомплектовка Захранващи и интерфейсни кабели; 

Поддържани операционни 

системи Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64-bit) 

Гаранция 

Минимум 36 месеца, от датата на подписване на 

двустранния приемо-предавателен протокол, на място  

 

Д-Р ФАНИ ПЕТРОВА       /П/ 

 Директор на РЗИ – Пазарджик 

 


