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Образец на ценова оферта за участие в процедура  за определяне на изпълнител 

По т.I (6) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

по 

процедура ОТКРИТ ИЗБОР за определяне на изпълнител 

с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване:  

1.1. Сървър ERP система – 2 бр.; 

1.2. Сървър система за мобилни устройства – 1 бр.; 

1.3. Мобилни устройства за  дейността в склад – 10 бр.; 

1.4. Мобилна инфраструктура в склад – 1 бр.; 

1.5. Бар код принтери – 3 бр.“ 

 

 

Посочените спецификации представляват минималните технически и функционални 

изисквания за специализираното оборудване:  

 

I. Минималните технически и функционални изисквания 

 

1.1. Сървър ERP система – 2 бр.; 

 
Параметър Минимални изисквания 

Централен процесор (CPU) Quad Core CPU 2,66 GHz 

Оперативна памет (RAM) 12 GB 

Твърд диск (HDD) 500 GB, RAID 10 

Формат (Form-factor) Rack 

Сървърите ще се използват като основен (продуктивен) и резервен /тестов за работа на ERP 

системата, като целта е да се осигури приемлива степен на надеждност на системата, 

съпоставима с критичността и за бизнеса. 

 
1.2. Сървър система за мобилни устройства – 1 бр.; 

 
Параметър Минимални изисквания 

Централен процесор (CPU) Dual Core CPU 2 GHz 

Оперативна памет (RAM) 8 GB 

Твърд диск (HDD) 500 GB, RAID 1 

Формат (Form-factor) Rack 

Сървърът ще се използва за работата на системата, управляваща мобилните устройства и ще 

има връзка с основния сървър на ERP системата. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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1.3. Мобилни устройства за  дейността в склад – 10 бр.; 

 
Параметър Минимални изисквания 

Операционна система (OS) Windows Mobile или еквивалент 

Комуникация GPRS/3G, WLAN 

Живот на батерията Не по-малко от 10 часа активна работа 

Други  Вграден бар код скенер 

 

1.4. Мобилна инфраструктура в склад – 1 бр.; 

 

Параметър Минимални изисквания 

Комуникационен интерфейс Система от WLAN, LAN рутери 

 

1.5. Бар код принтери – 3 бр. 

 

Параметър Минимални изисквания 

Резолюция 203 или повече 

Комуникационен интерфейс USB 2.0,WLAN 802.11 b/g,RS-232C 

сериен порт 

Максимална ширина 114мм - режим tear & cutter;  

108мм - режим peel & rewind 

Минимална ширина 25мм 

 

II. Допълнителни изисквания: 

  

1.  Изисквания към изпълнението и качеството на оборудването 
 

1.1. Доставката трябва напълно да съответства на техническите спецификации, заложени в 

тръжното досие.  

1.2. Доставчикът е длъжен да гарантира, че доставените стоки са нови, неизползвани и са от 

най-съвременни модели, в които са вложени най-съвременни технологии и материали. Освен 

това Доставчикът гарантира чрез сертификат за качество, че доставените артикули нямат 

дефекти.   

1.3. Доставеното оборудване трябва да бъде инсталирано и пуснато в  експлоатация.  

 

2. Гаранционна поддръжка 

  

2.1. Гаранционна поддръжка Сървър ERP система и Сървър система за мобилни 

устройства 

 

2.1.1.  Гаранционният срок – минимум 12 месеца.  

2.1.2.  Възможност за отстраняване на повреда на място.  

2.1.3.  Срок на доставка на резервни части – максимум 72 астрономически часа.  

2.1.4. Време за реакция при повреда – максимум 12 астрономически часа след приемане на 

сигнал за техническа повреда.  

2.1.5.  Време за отстраняване на повреда – максимум 72 астрономически часа.  
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Срокът на гаранционния срок се фиксира от датата на финалния приемно предавателен 

протокол след изпълнение на всички дейности по доставка, инсталация и въвеждане в 

експлоатация. 

 

Забележка: Предложените от кандидатите срокове и време трябва да бъдат еднакво 

посочени за всички компоненти от оборудването, предмет на доставка по настоящата 

процедура. 

Поради факта, че предлаганото оборудване ще се използва за осигуряването на работата на 

ERP система, ключово важно за системата е всички компоненти да работят надеждно. При 

проблем в някой от компонентите, независимо кой, цялата система става неизползваема и 

води до загуби за бизнеса. Затова приемаме, че за всички компоненти от специализираното 

оборудване, предложените от срокове и време трябва да бъдат еднакви. 

 

 

2.2. Гаранционна поддръжка Мобилни устройства за дейността в склад, Мобилна 

инфраструктура в склад и Бар код принтери.  

 

2.2.1.  Гаранционният срок е минимум 12 месеца.  

2.2.2.  Възможност за отстраняване на повреда на място.  

2.2.3.  Срок на доставка на резервни части – 72 астрономически часа.  

2.2.4. Време за реакция при повреда – максимум 12 астрономически часа след приемане на 

сигнал за техническа повреда.  

2.2.5.  Време за отстраняване на повреда – максимум 72 астрономически часа  

Срокът на гаранционния срок се фиксира от датата на финалния приемно предавателен 

протокол след изпълнение на всички дейности по доставка, инсталация и въвеждане в 

експлоатация. 

 

Забележка: Предложените от кандидатите срокове и време трябва да бъдат еднакво 

посочени за всички компоненти от оборудването, предмет на доставка по настоящата 

процедура. 

Поради факта, че предлаганото оборудване ще се използва за осигуряването на работата на 

ERP система, ключово важно за системата е всички компоненти да работят надеждно. При 

проблем в някой от компонентите, независимо кой, цялата система става неизползваема и 

води до загуби за бизнеса. Затова приемаме, че за всички компоненти от специализираното 

оборудване, предложените от срокове и време трябва да бъдат еднакви. 

 

 

 

3. Следгаранционна поддръжка  

 

3.1. Извънгаранционното обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок. 

Доставчикът да има възможност да отстрани всички дефекти или повреди на всяка част от 

доставените артикули, които се появят или бъдат констатирани в периода на следгаранционната 

поддръжка и да осигурява необходимите за подмяна части.  

3.2. Възможност за отстраняване на повреда на място.  

3.3. Време за реакция при повреда – максимум 12 астрономически часа след приемане на сигнал 

за техническа повреда. 

Изпълнителят трябва да посочи срок за извънгаранционна поддръжка - минимум 36 месеца. 
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Изпълнителят трябва да декларира за запазване на условията за гаранционна поддръжка и 

при следгаранционната поддръжка. 

 

Забележка: Предложените от кандидатите срокове и време трябва да бъдат еднакво 

посочени за всички компоненти от оборудването, предмет на доставка по настоящата 

процедура. 

Поради факта, че предлаганото оборудване ще се използва за осигуряването на работата на 

ERP система, ключово важно за системата е всички компоненти да работят надеждно. При 

проблем в някой от компонентите, независимо кой, цялата система става неизползваема и 

води до загуби за бизнеса. Затова приемаме, че за всички компоненти от специализираното 

оборудване, предложените от срокове и време трябва да бъдат еднакви. 

 

 

4. Документация, съпровождаща изпълнението на обекта на процедурата 

  

 Сървър ERP система и Сървър система за мобилни устройства 

 

Доставчикът е длъжен да предостави оборудването с Техническа спецификация/технически 

паспорт, ръководство за експлоатация на български език, гаранционна карта и документи за 

качество и безопасност или еквивалент/СЕ маркиравка или еквивалент/ за предлаганите серии 

оборудване в оригинал или заверено копие от Изпълнителя с подпис, печат и думите „Вярно с 

оригинала” . 

 Мобилни устройства за  дейността в склад, Мобилна инфраструктура в склад и Бар 

код принтери 
Техническа спецификация/технически паспорт, ръководство за експлоатация на български език 

и гаранционна карта 

 

5. Обучение на персонала за работа  
 

Възможност за безплатно обучение на място след монтажа и въвеждане в експлоатация на 

специализираното оборудване. 


