
Приложение № 1  
 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  
 
1.Предмет на поръчката:  
Предметът на настоящата поръчка е “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 
гаранционна поддръжка на фабрично нова компютърна и копирна техника и 
антивирусен софтуер за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, 
Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” и Програма 
„Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” – Министерство на 
здравеопазването”, по обособени позиции както следва: 
Позиция № 1: Компютърна и копирна техника за нуждите на Програма „Подобряване 
контрола на туберкулозата в България”– Министерство на здравеопазването, подробно 
описана в техническата спецификация - приложение №2.1; 
Позиция №2: Компютърна и копирна техника за нуждите на Програма „Укрепване на 
националната програма по туберкулоза в България” – Министерство на 
здравеопазването, подробно описана в техническата спецификация - приложение №2.2; 
Позиция №3: Компютърна и копирна техника зануждите на Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН” – Министерство на здравеопазването, подробно описана в 
техническата спецификация - приложение №2.3;      
Позиция №4: Антивирусен софтуер за нуждите на Програма „Подобряване контрола на 
туберкулозата в България”  – Министерство на здравеопазването, подробно описана в 
техническата спецификация - приложение №2.4.     
            
           
2. Място и срок на изпълнение на заявките: На територията на цялата страна 
съгласно разпределение – приложение 2.5. 
 
4. Срок за изпълнение на договора: не по-късно от 60 календарни дни след датата на 
сключване на договора. 
 
5. Допълнителни условия:  
5.1. Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни 
технически изисквания, посочени в техническите спецификации на обособените 
позиции. 
5.2. Производителите трябва да притежават сертификат ISO 9001:2000 или 
еквивалентен с обхват, отговарящ на предмета на поръчката. 
5.3. Предлаганата техника да притежава “СЕ Mark” или еквивалентен. 
5.4. Настолните компютри и мониторите към тях да отговарят на стандарта ENERGY 
STAR® или еквивалентен. 
5.5. Предлаганата техника следва да бъде съвместима с Microsoft Windows 7. 
5.6. Компютрите трябва да бъдат с  напълно инсталиран софтуер съгласно 
спецификацията на поръчката. 
5.7. Осигуряване на гаранционно обслужване от оторизиран сервиз от производителя. 
5.8. Време за отстряняване на дефект – макс 10 работни дни.  Транспорта от  
местонахождението на техниката до сервиза и обратно е за сметка на продавача. 
5.9. Деклариране на възможност за договорно възмездно следгаранционно обслужване. 
5.10. Ръководства за експлоатация на техниката на български и/или английски език. 
 
 


