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Р А З Я С Н Е Н И Я 

По чл.189 от ЗОП в отговор на постъпило писмено запитване 
 

по ОБЯВА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, 

АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: 
„Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни 

маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  

технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център 

„От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на 

управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, 

с необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията 

на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за 

учители, с необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена 

Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към 

документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна 

или инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена 

Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към 

документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни 

презентации, визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;”   

 

 

   ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 

   Във връзка с постъпило писмено запитване  от 15.08.2017г.   с 

искане за разяснения  по Техническа спецификация по ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ №3 – Приложение № 3 към документацията на Възложителя, за 

доставка и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, давам следните 

разяснения: 



  Въпрос: „Моля за уточнение относно ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3, ПРИЛОЖЕНИЕ №3 към 

документацията по ОП за доставка "Природо-научен център от Атома до 

космоса"-СУ "Свети Патриарх Евтимий"-гр.Пловдив, ул."Иван Вазов" №19. 

Посочената техническа спецификация касае интерактивна маса – виж 

прикачения файл. Моля посочете, ако е възможно какъв размер (32“, 40“, 48“, 

55“ или друг) интерактивна маса трябва да бъде предложена. Също така е 

разумно да бъде специфициран по някакъв начин и управляващия компютър на 

тази маса.“ 

    Отговор: Във връзка с публикуваната обява за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет „Доставка и 

инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни 

маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия 

софтуер и  технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект 

„Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. 

Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, 

ул.“Иван Вазов“ № 19,   по Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  

2 броя интерактивни маси (капацитивна или инфраред), с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към 

документацията на Възложителя  -  Капацитивната или инфраред 

интерактивна маса с вградени Touch-screen сензори и софтуер за управление, 

следва да е с размери на дисплея от мин.43"вкл. до макс.48"включително, 

multi-touch дисплей с предпазно стъкло, като поддържа минимум 4 

едновременни докосвания по повърхността й в един и същи момент, което 

позволява едновременна работа с нея на минимум 4 броя лица;  с резолюция 

минимум 1920х1080;  с вграден компютър с процесор минимум Intel i3 (или 

еквивалентен); с вградена система за охлаждане; минимум 128 GB SSD памет 

за съхранение; минимум 8 GB RAM памет; с необходимия софтуер за работа с 

нея, операционна система Windows 10 (или еквивалентна); да поддържа Wi-Fi, 

Ethernet и Bluetooth свързаност;  минимум 1 USB порт и 1 HDMI порт за връзка 

с други устройства; мин. 2 вградени високоговорителя за звук; представляваща 

цялостен завършен неразделен продукт.   Минимален гаранционен срок 

изискван от Възложителя 24 (двадесет и четири) месеца. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ________(П)________/Валентина Стоенчева-Георгиева/ 

ДИРЕКТОР НА  СУ „Св.Патриарх Евтимий“ 
Подписът е заличен съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 

 


