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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на техническо оборудване, включващо Преносим компютър/лаптоп и 

Лазарно мултифункционално устройство“  във връзка с изпълнението на проект 

„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община 

Две могили“, договор № BG05M9OP001-2.018-0034, по процедура „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1 BG05M9OP001-2.018, по оперативна програма Развитие на човешките ресурси и 

Наука и образование за интелигентен растеж. 

 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1 Данни  за Възложителя 

 

Възложител за избор на изпълнител на обществената поръчка, възлагана по реда ЗОП, е  

община Две могили  на основание чл.  20, ал. 4, т. 3  от ЗОП. 

 

Община Две могили е с административен адрес:  гр. Две могили 7150, област Русе, бул. 

„България“ № 84, лице за контакти: Красимира Русинова 

 

 

1.2 Основание за възлагане на поръчката 

Настоящата техническа спецификация е изготвена във връзка с избор на изпълнител за 

възлагане на поръчка по проект „Социални, икономически и образователни мерки за 

интеграция на уязвими групи в община Две могили“,  договор № BG05M9OP001-2.018-0034,  

по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 BG05M9OP001-2.018, по оперативна 

програма Развитие на човешките ресурси и Наука и образование за интелигентен растеж. 

Обхватът на процедурата включва услуга с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане“, 

предвидена в рамките на проект „Социални, икономически и образователни мерки за 

интеграция на уязвими групи в община Две могили“,  договор № BG05M9OP001-2.018-0034. 

 

 

1.3 Информация за проекта  

Проектът е в изпълнение на Общински план за интегриране на ромите 2015 -2020 и е свързан с 

главните стратегически цели на държавните политики по отношение на маргинализираните 

групи - подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки 

повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им 

чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското 

общество, като по 
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този начин пряко кореспондират с приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР. 

Предвидените дейности по ОПРЧР са: 

- направление I. „Подобряване достъпа до заетост“; 

- направление II. „Подобряване на достъпа до образование“; 

- направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и - IV-тото 

направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“. 

Предвидените дейности по ОПНОИР са: 

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

- осигуряване на психологическа подкрепа за децата в две детски градини; 

- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес; 

- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от 

образователната интеграция и приемането на различието; 

- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна 

идентичност. 

Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Две могили за подобряване 

на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие на гражданите и изпълнението 

му е насочено към: 

•Създаване на структури за активизиране на ромската общност •Подобряване адаптивността и 

качеството на живот на целевите групи; 

•Нуждаещи се от социална подкрепа; 

•Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането им в обществото 

•Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си; 

•Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към 

хората в неравностойно положение. 

 

II. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

2.1.  Доставка на оборудване: 

 

Таблица 1  

 

№ ВИД Мярка Количество 

1 

Преносим компютър/лаптоп със следните спесификации: 

Процесор AMD Ryzen 5 4500U (6 cores / 6 threads, 2.30 

GHz - 4.00 GHz, 8MB Cache) 

Памет, GB 8 GB (2 x 4 GB (customer non-accessible / non-

upgradeable)) 

Честота на паметта 3200 MHz 

SSD диск, GB 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express 

(NVMe) 

Дисплей, инчове 15.6" - IPS 

Дисплей, резолюция 1920 x 1080 (Full HD) 

Видео карта 

AMD Radeon Graphics 

Гаранция, месеци 24 месеца 

Цвят Сребрист 

Тегло, kg 1.75 kg 

Дисплей, тип Anti-glare, 45% NTSC colour gamut, Micro 

Edge 

брой 

4 
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Звук Stereo speakers, dual array microphone 

Интерфейси USB-C 3.1 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt 

Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) 2 x USB 3.1 Gen 1 

HDMI Headphone/microphone combo jack, HDMI порт, 

HDMI Display порт, Display Port 

Безжична мрежа 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 

Светеща клавиатура, Четец за карти, Сигурност - 

Fingerprint reader 

Батерия 41 Wh, WEB камера - HD 

2 

Лазарно мултифункционално устройство - цветен печат 
със следните спесификации: 

Метод на печат  Лазерен, Цветен принтер, Функция 

скенер/копиране , Двустранно принтиране -Ръчно, 

Максимален размер хартия - A4,  

Резолюция (ЧБ)  2400 x 600 dpi 

Резолюция (цветно)  2400 x 600 dpi 

Скорост на печат 

Максимална скорост на печат (Ч/Б, размер А4) 18 

стр/мин 

Максимална скорост на печат (цветен, размер А4) 18 

стр/мин 

Изводи – USB, Ethernet, Wi-Fi   

Размери 

Ширина 410 мм 

Височина 414 мм 

Дълбочина 475 мм 

Тегло 23,2 кг 

Още параметри 

Капацитет за хартия - 250 стр. 

Номер на модела : Color LED Multifunctional BROTHER 

DCPL3550CDW Print, Copy, Scan; Up to 2400 x 600 dpi; 

ADF, Duplex 

Type : MFP устройство 

Уебст аница : https://www. brother. bg/printers/all-in-one-

laser/dcp-l3550cd w 

Партиден номер : DCPL3550CDWYJ1 

Принтер скорост цветно, стр. /мин : Simplex: Up to 18 

ppm; Duplex: Up to 6 ppm; FPOT: Less than 15.5 seconds 

from standby 

Принтер резолюция : Up to 2400 x 600 dpi 

Достъпни функции : Print, Copy, Scan 

Принтер скорост черно, стр. /мин : Simplex: Up to 18 ppm; 

Duplex: Up to 6 ppm; FPOT: Less than 15.5 seconds from 

standby 

Скенер, тип : CIS (Contact Image Sensor) 

Скенер резолюция : Up to 1 200 x 2 400dpi (from the 

document glass), ADF - 600 x 600 dpi. Up to 19 200 x 19 

200dpi (interpolated) 

Дълбочин на цвета при сканиране : 48 bits internal, 24 bits 

external 

Нива на сивота : 256 

Методи на сканиране и функции за подобрение : Scan to: 

Email / Image / OCR / File / Email Server / FTP / Sharepoint 

Копир резолюция : Up to 600 x 600 dpi 

Копир скорост черно, копия/мин : Up to 18 cpm 

Копир скорост цветно, копия/мин : Up to 18 cpm 

Брой копия : Up to 99 copies 

Мащабиране : 25-400% in 1% increments 

брой 

1 
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Офертата трябва да съдържа всички разходи свързани с доставката на оборудването описано в 

таблица 1. Изпълнителя доставя на Възложителя оборудването по точка 2.1. на посочен от 

Възложителя адрес. 

 

Офертите са в свободен формат и трябва да съдържат обща цена и цена за единична бройка. 

Офертите трябва да съдържат техническа характеристика. 

 

Оферираното оборудване трябва да има минимум 24 месеца гаранция. 

 

Оферираната сума по точка  2.1. не трябва да надхвърля 5 946,00 лв. (Пет хиляди деветстотин 

четиридесет и шест лева) с включен ДДС. 

 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА 

3.1 Описаното оборудване в точка 2.1., следва да бъде доставено съгласно условията в точка 

2.1 в срок до 31.03.2021 г. 

 

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

4.1 Заплащането на изпълнената доставка по договора  е за изпълнението по точка 2.1. 

4.2 Възложителят не предвижда авансово плащане. 

4.3 Заплащането ще бъде извършено по посочената от изпълнителя банкова сметка, след 

извършване на доставка, подписване на приемо-предавателен протокол от представителите  на 

двете страни и представяне на фактура оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок до 30 календарни дни. 

4.4 Място на доставка – Община Две могили, гр.Две могили, бул.”България” № 84. 

 

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

Изпълнителят предава на Възложителя услугата,  като съставя приемо-предавателен протокол 

при спазване изискванията за вид, количество и качество по настоящата техническата 

спецификация. 

В случаите, когато Възложителят установи, че направените от Изпълнителя доставки не 

отговарят на изискванията на техническата спецификация и/или има 

неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за поправки и допълнения, които 

Изпълнителят следва на извърши в срок от 5  работни дни. 

 

Финансирането за изпълнение на поръчката се осъществява по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ процедура „Социални, икономически и образователни мерки 

за интеграция на уязвими групи в община Две могили“,  договор № BG05M9OP001-2.018-

0034,  по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 BG05M9OP001-2.018, по 

оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Наука и образование за интелигентен 

растеж. Във фактурата издадена от Изпълнителя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да присъства 

следния текст – Разходът се извършва по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0034- 

 



   

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 

-------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 
Проект: „Интегриране на уязвими групи в община Две Могили“, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0034 

 

 

2014BG05M2OP001-C01 – Интегриране на уязвими групи в община Две могили”, финансиран 

от ОП НОИР. 

 

Редът и условията за плащане доставките са определени в договора за възлагане. 

 

Валидността на офертите трябва да е не по-малка от 90 дни от датата на предоставянето им на 

Възложителя. 

 

 

VI.КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Ценовите оферти ще бъдат оценени на база най – ниска цена и съответствие с техническите 

изисквания по поръчката определени в този документ.  

 

 

 

 

 

 

Божидар Борисов 

Кмет на община Две могили 

 

  


