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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 18/18.03.2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

I. Промени в Техническите спецификации  

1. Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“ 

1.1. За устройство „[КПУ-1.1.] Компютър I вид“, показател „Разширителни слотове“, 

текстът в раздел минимални изисквания, вместо: „1 x PCIe x4 slot, 2 x PCIe x16 slot“, да 

се чете: „1PCIe Gen3 x16 slot, 1 PCIe Gen3 x4 slot, 1PCIe Gen3 x 1 slot“.  

1.2. За устройство „[КПУ-1.1.] Компютър I вид“, показател „ATX захранване“, текстът 

в раздел минимални изисквания вместо: „Минимум 500 вата, осигуряващо 

безпроблемна работа при пълно натоварване на системата; вграден филтър срещу ел.-

магнитни смущения“, да се чете: „Минимум 400 вата, осигуряващо безпроблемна 

работа при пълно натоварване на системата; вграден филтър срещу ел.-магнитни 

смущения“.  

1.3. За устройство „[КПУ-1.2] Компютър II вид“, показател „Разширителни слотове“, 

текстът в раздел минимални изисквания вместо: „1 x PCIe x4 slot, 3 x PCIe x16 slot“, да 

се чете: „1 x PCIe x4 slot опроводен х 4 и 3 x PCIe x16 slot опроводени х 16”.  

1.4. За устройство „[КПУ-1.4] Компютър от типа всичко в едно (All-in-one)“, показател 

„Захранващ блок“, текстът в раздел минимални изисквания вместо: „Вграден в 

системата и осигуряващ безпроблемна работа при пълно натоварване“, да се чете: 

„Осигуряващ безпроблемна работа при пълно натоварване“. 

1.5. За устройство „[КПУ-1.5] Монитор I вид“, показател „Размер на дисплея“, текстът 

в раздел минимални изисквания вместо: „Не по-малко от 22 инча“, да се чете: „Не по-

малко от 22 инча (55.88 см)”. 

2. Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“ 

2.1. За устройство „[КПУ-2.1] Преносим компютър I вид“, показател „Видео карта“, 

текстът в раздел минимални изисквания вместо: „2 GB DDR3, интерфейс на паметта 

128 bit, DirectX 12, OpenGL 4.5“, да се чете: „2 GB DDR3, интерфейс на паметта 64 bit, 

DirectX 12, OpenGL 4.5“.  

3. Обособена позиция № 6 „Доставка на таблети“ 

3.1. За устройство „[КПУ-6.1] Таблет“, показател „Процесор“, текстът в раздел 

минимални изисквания вместо: „CPU 8-ядрен“, да се чете:  „CPU 8-ядрен или 2 х 4-

ядрен“.  

3.2. За устройство „[КПУ-6.1] Таблет“, показател „Камера“, текстът в раздел 

минимални изисквания вместо: „Предна камера – 8 Mpix, Задна камера – 13 Mpix, 

вградена светкавица и автофокус“, да се чете:  „Предна камера – 5 Mpix, Задна камера 

– 8 Mpix, автофокус“.  
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II. Промени в Образеца на ценово предложение по обособена позиция № 1 

вместо:  

# Устройство Коефициент/Брой Единична цена в 

лв. без ДДС 

Обща цена в 

лв. без ДДС 

1 [КПУ-1.1.] Компютър I вид 2   

2 [КПУ-1.2] Компютър II вид 0,5   

3 [КПУ-1.3] Компютър III 

вид 

0,1   

4 [КПУ-1.4] Компютър от 

типа всичко в едно (All-in-

one) 

0,2   

5 [КПУ-1.5] Монитор I вид 2   

6 [КПУ-1.6] Монитор II вид 0,5   

7 [КПУ-1.7] Монитор III вид 0,1   

8 [КПУ-1.8] Клавиатура I вид 0,2   

9 [КПУ-1.9] Клавиатура II 

вид 

2   

10 [КПУ-1.10] Мишка 2,4   

 Общо 0 лв. 

 

да се чете:   

# Устройство Коефициент/Брой Единична цена в 

лв. без ДДС 

Обща цена в 

лв. без ДДС 

1 [КПУ-1.1.] Компютър I вид 2   

2 [КПУ-1.2] Компютър II вид 0,8   

3 [КПУ-1.3] Компютър III 

вид 

2   

4 [КПУ-1.4] Компютър от 

типа всичко в едно (All-in-

one) 

0,3   
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5 [КПУ-1.5] Монитор I вид 2   

6 [КПУ-1.6] Монитор II вид 0,5   

7 [КПУ-1.7] Монитор III вид 2   

8 [КПУ-1.8] Клавиатура I вид 0,1   

9 [КПУ-1.9] Клавиатура II 

вид 

0,2   

10 [КПУ-1.10] Мишка 0,1   

 Общо 0 лв. 

 

ВАЖНО: В случай, че е използвана възможността на СЕВОП за работа офлайн с 

образеца към момента на запознаване с настоящите промени, препоръчваме същият да 

бъде експортиран повторно за работа офлайн.   


