РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Министър на здравеопазването

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № РД-11-642/11.12.2020 г.
2.3.2021 г.

X

РД-11-116/02.03.2021 г.

документ,
регистриран от:
Sign ed by: Ivo Cvetan ov Man ch ev

Днес, ………………. 2021 г. в гр. София между страните:
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл.
“Света Неделя” № 5, тел. и факс 02 981 18 33, с БУЛСТАТ № 000695317, представлявано
от проф. д-р Костадин Ангелов, дм – министър на здравеопазването и Мария Беломорова
- директор на дирекция „БФ”, наричан по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една
страна
и
КЮ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.Самоковско шосе 2Л , ТЦ.Бойла , ет.4 , офис 9, ЕИК:175154262, представлявано от
Стефан Докев в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
на основание чл.17, ал.1 от Договор № РД-11-642/11.12.2020 г., чл. 18, ал. 6, изр.
второ от Рамково споразумение СПОР № 24 от 20.11.2020 г., чл.116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във
връзка с утвърден Доклад на министъра и писма с вх. № 26-00-258/08.02.2021, № 26-00492/11.02.2021 г. и № 26-00-660 от 25.02.2021 г. се сключи настоящото допълнително
споразумение към договор № РД-11-642/11.12.2020 г., за следното:
Чл. 1. Страните постигнаха съгласие за следното:
(1)
Предложената по процедурата техника, която не се доставя в момента в
Република България, поради световната пандемия произтичаща от Коронавирус (COVID
19), да бъде заменена, както следва:

Показател

Процесор

Оперативна
памет

Tехнически
Технически
Технически
характеристики на
характеристики на
характеристики
на
преносим компютър преносим компютър преносим компютър лаптоп модел Lenovo
лаптоп модел Lenovo
лаптоп модел Lenovo
15ARH05, предложени от
15ARH05 предмет на
15ARH05- заложени от
участника в
настоящото допълнително
възложителя
по
процедурата, със
споразумение със следните
процедурата
следните параметри:
параметри:
Не
по-малко
от
4 AMD Ryzen 5 4600H / 6 AMD Ryzen 7 4800H / 8
физически ядра, с честота физически ядра, с работна физически ядра, с работна
не по-малко от 2,7 GHz, не честота 3,0 GHz и 8MB
честота 2,9 GHz и 12MB
по-малко от 6
Cache /
Cache /
MB
Cache
или
еквивалентен
16 GB DDR4
16 GB DDR4
16 GB DDR4

Екран

Твърди дискове
BIOS
Видео карта
Оптично
устройство
Мрежов
интерфейс

Портове

Допълнителни
изисквания

Клавиатура
Посочващо
устройство
Мишка
Акумулаторна
батерия

Резолюция 1920 x 1080 Резолюция 1920 x 1080 Резолюция 1920 x 1080 (Full
(Full HD), матов, защитен (Full HD), матов, защитен HD), матов, защитен от
от отблясъци, диагонал на от отблясъци, диагонал на отблясъци, диагонал на
дисплея – 15,6“
дисплея – 15,6“
дисплея – 15,6“
1 брой 128 GB SSD;
1 брой 1 TB SATA
UEFI

1 брой 128 GB SSD;
1 брой 256 GB SSD;
1 брой 1 TB SATA
1 брой 1 TB SATA
UEFI
UEFI
nVidia GTX 1650 / 4 GB nVidia GTX 1650ti / 4 GB
4 GB DDR3, интерфейс на DDR5/
интерфейс
на DDR5/ интерфейс
на
паметта 128 bit, DirectX 12, паметта 128 bit / DirectX 12 паметта 128 bit / DirectX 12 /
OpenGL 4.5
/ OpenGL 4.5
OpenGL 4.5
DVD+/-RW; Double Layer, DVD+/-RW; Double
DVD+/-RW; Double Layer
вградено или външно
Layer външно
външно
Ethernet 100/1000 Мbps, Ethernet 100/1000 Мbps , Ethernet 100/1000 Мbps ,
Wireless (802.11 b/g/n) или Wireless (802.11 a/c)
Wireless (802.11 a/c)
съвместим; Bluetooth 4.0 Bluetooth 5.0
Bluetooth 5.0
1 x VGA или преходник 1 x Преходник HDMI към
HDMI към VGA, HDMI VGA, 1 x HDMI 2.0, 1 x
или
RJ45, 3 x USB (2 x USB3.1
Display port с преходник 1x
към
USB 3.1 Type C), жак за
HDMI, 1 x RJ-45, 3 x USB слушалки/
(min. 1 x USB3.0 или вискокоговорители
понова версия), жак за
слушалки/
вискокоговорители
Вградена Web камера и
микрофон; наличие на Вградена Web камера и
вграден TPM 2.0 (Trusted микрофон; вграден TPM
platform module) чип или 2.0 (Trusted platform
module) чип
еквивалент

1 x Преходник HDMI към
VGA, 1 x HDMI 2.0, 1 x RJ45,
3 x USB (2 x USB3.1 1x
USB 3.1 Type C), жак за
слушалки/
вискокоговорители

Вградена Web камера и
микрофон; вграден TPM 2.0
(Trusted platform module) чип

Гравирана/надписана
с Гравирана/надписана с
Гравирана/надписана с
English (US) и кирилица по English (US) и кирилица
English (US) и кирилица по
БДС
по
БДС
БДС
Според
фирмената Според
фирмената Според
фирмената
технология
технология
технология
USB, двубутонна,
USB, двубутонна,
USB, двубутонна, скрол,
скрол, оптична
скрол, оптична
оптична
3-клетъчна

3-клетъчна

3-клетъчна

Външен
адаптер
от
Външен
адаптер
от Външен
адаптер
от
220V/50Hz и кабел по БДС
220V/50Hz и кабел по БДС 220V/50Hz и кабел по БДС с
с дължина не по-малко от
с дължина не по-малко от дължина не по-малко от 1,5
1,5 метра, оригинален
1,5 метра, оригинален
метра,
оригинален
Захранване
съответстващ на модела,
съответстващ на модела, съответстващ на модела,
който да бъде съвместим с
който да бъде съвместим с който да бъде съвместим с
контакт тип „Шуко“ – CEE
контакт тип „Шуко“ – CEE контакт тип „Шуко“ – CEE
7/3 и CEE 7/5 или
7/3
7/3
еквивалентно
Съвместимост MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 MS Windows 7 Pro/8/8.1/10
на предложения Pro (32/64bit) от Windows Pro (32/64bit) от Windows Pro (32/64bit) от Windows
модел компютър Certified Products List
Certified Products List
Certified Products List
с ОС
(WCPL)
(WCPL)
(WCPL)

Операционна
система
Чанта за
пренасяне

Инсталирана и активирана Инсталирана и активирана
Инсталирана и активирана
операционна система MS операционна система MS
операционна система MS
Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro (64bit)
Windows 10 Pro (64bit) OEM
OEM
OEM
Побираща целия комплект Побираща целия комплект Побираща целия комплект
аксесоари
аксесоари
аксесоари

(2) Чл. 2, ал.1 се изменя както следва:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката по чл. 1, в срок до 90 (деветдесет)
календарни дни (съгласно Техническото предложение – Приложение № 2), считано от
датата на подписване на договора.
Чл. 2. Всички останали клаузи в договора остават непроменени.
Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра
– един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договор №
РД-11-642/11.12.2020 г.
Приложение:
1. Доклад одобрен от възложителя;
2. Писма с вх. № 26-00-258/08.02.2021, № 26-00-492/11.02.2021 г. и вх. № 26-00-660
от 25.02.2021 г.

Възложител:

Изпълнител:
2.3.2021 г .

X

Костадин Ангелов

2.3.2021 г.

X

Пр о ф . д-р Ко стади н Ан г ело в, Д М
М и н и стъ р н а здр авео п азван ето
Sig n ed b y: Ko stad in G eo rg iev An g elo v

2.3.2021 г .

X
М ар и я Бело м о р о ва
Д и р ек то р Д и р ек ц и я "Бюдж ет и ф и н ан си "
Sig n ed b y: M ariya Valk an o va B elo mo ro va

Стефан Докев

Стефан Докев
Управител, Кю Електроник
Signed by: Stefan Y anakiev Dokev

