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Въпроси и отговори, които могат да имат отношение към участниците в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: 

„Доставка на компютърно и офис оборудване, необходимо за работата на създадената към Института за публична администрация и 
европейска интеграция мрежа от обучителни центрове” BG 2004/016-919.04.01 

 

 
№ Въпроси Отговори 

1 В тръжната документация  Раздел „Изисквания и Указания  
за подготовката на офертата,  т. 3.2.7. подточка а) се 
изискват „да се приложат заверени копия от Договорите 
изпълнени през предходните три години”. 
 Въпрос: Тъй като договорите, подписани от 
Възложителите с фирмите изпълнители представляват  
съгласно Търговския  закон търговска или фирмена  
тайна и никоя от страните няма право да разпространява 
копия от тези договори в цялостния им вид без изричното 
съгласие на всяка от страните, възможно ли е да се 
приложат към тръжното досие само копия от първата и 
последната страница на договорите? 

Участниците могат да приложат копия на договорите/или части от тях, 
от които недвусмислено да става ясно каква е цената, мястото, 
сроковете за изпълнение и клиентите, каквото е  императивното 
изискване на Възложителя. Клаузи в договорите, извън посочените по-
горе, могат да бъдат заличени от участниците, за да не възникне колизия 
с разкриване на търговска /фирмена тайна. 
 

2 В Приложение 12 от  тръжната документация 
„Доказателства за техническата възможност за изпълнение 
на поръчката” в Справката за образователната и 
професионална квалификация на лицата, ангажирани при 
изпълнение на поръчката се изисква да се представи 
„поименен списък, придружен с копие от Трудовата 
книжка/граждански договор на лицата”. 
Въпрос:  Съгласно Закона за Защита на личните данни (обн. 
ДВ.бр.91 от 10 ноември 2006 г.) чл. 4, ал 1, т.2 
обработването на лични данни е допустимо само в случаите 
когато физическото лице за което се отнасят данните е дало 
изрично своето съгласие. 
Тъй като всички служители на фирмата ни са с редовни 
Трудови Договори, регистрирани съгласно трудовото ни 
законодателство,  допустимо ли е искането за Граждански 
договор да бъде заменено с копие от Трудов договор в 

Попълването на Приложение №12 и копието на  трудовата 
книжка/гражданските договори по никакъв начин не представлява 
„обработване” на лични данни. В §1, т.1 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за защита на личните данни /ДВ.,бр.1 от 2002 г./, 
законодателят е определил с легална дефиниция съдържанието на 
думите "Обработване на лични данни". Съгласно цитираната разпоредба 
„Обработването е всяко действие или съвкупност от действия, които 
могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични 
или други средства, като събиране, записване, организиране, 
съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, 
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, 
актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или 
унищожаване”. 
В този смисъл напомняме, че копие от трудовите книжки следва да се 
приложат и да удостоверят наличието на съответния трудов стаж, респ. 
опит за изпълнение на поръчката. 
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който да бъдат заличени всички  персонални атрибути 
като например месечното възнаграждение на служителите, 
представляващи строго лични данни? 
 

Гражданските договори и тяхното включване в Приложение №12 е 
дадено като алтернативно и за участниците не съществуват пречки 
вместо копия на граждански да приложат трудови договори, в които да 
заличат месечното възнаграждение, тъй като същото е ирелевантно за 
доказване на „техническата  възможност”. 
 

3 В спецификацията на  настолните  персонални компютри по 
Лот 2 (Поз.2.2) е специфициран процесор Intel Core 2 Duo 
със скорост 3.2GHz. В момента процесорите  от типа Core 2 
Duo които се произвеждат от Intel и могат да бъдат 
доставени на пазара са със скорост  маx. до 2.66 GHz. 
Въпрос: Моля да уточните с каква тактова честота да бъдат 
исканите от вас процесори за персоналните компютри по 
поз.2.2? 
 

В спецификацията на настолните персонални компютри по Лот 2 
(Поз.2.2) е допусната техническа грешка – посоченият текст „CPU Core 
2 Duo 3.2GHz” да се чете „CPU Core 2 Duo 1.86 GHz”. 
 

4 В спецификацията  по Лот 2, поз.2.4. – Мрежови 
компоненти и комуникационно оборудване   моля да 
уточните:  

• Колко зали ще се оборудват общо? 
• В една и съща сграда ли ще бъдат разположени 

залите? 
• Колко точки (розетки) трябва да има във всяка 

зала за обучение? 
 

Залите за обучение, за които е необходимо компютърното и офис 
оборудване, ще бъдат шест на брой, разположени в различни сгради и 
градове (на територията на Република България); 
Точките (розетки), необходими във всяка една от шестте зали за 
обучение, трябва да бъдат по 30 броя. 

5 В спецификацията  по Лот 2, поз.2.4. – Мрежови 
компоненти и комуникационно оборудване   са 
специфицирани  Ethernet Switches за които се изисква 
следното: Anti-spyware, file blocking and ant-spam 
функции 
Предполагаме, че тези функционалности са техническа 
грешка, тъй като този тип устройства (Ethernet Switch) не 
могат да изпълняват такива функции. Това могат да бъдат 
функционалности на т.н. Firewall устройства. Моля да 
поясните какво точно сте имали предвид? 
 

В спецификацията към Лот 2 (Поз.2.4) – “Мрежови компоненти и 
комуникационно оборудване” поддържането на „Anti-spyware, file 
blocking and ant-spam функции да се специфицира само за 
маршрутизатори, като описаните в същата позиция „VPN router”. 

6 Във връзка с Лот 2, поз.2.4. – Мрежови компоненти и 
комуникационно оборудване”   в отговорите на  зададени В спецификацията към Лот 2 (Поз.2.4) – “Мрежови компоненти и 

комуникационно оборудване” във всяка зала трябва да има по 30 точки 
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въпроси сте уточнили, че всяка зала трябва да има по 30 
точки (розетки).  В спецификацията по същата позиция 
обаче исканите пач-панели са 24-портови (UPP). Моля да 
уточните дали пач-панелите наистина трябва да бъдат 24-
ports? 
 

(розетки), като уточняваме,че пач-панелите трябва да бъдат 2x24-
портови (UPP) за всяка зала. 

 

7 В  Лот 2, поз. 2.2. Работни компютри - трябва ли да се 
доставят  заедно с компютрите лицензи за Windows Vista 
Business 32 и MS Office 2007 или персоналните компютри 
трябва да са само съвместими и готови за инсталиране на 
тези софтуерни продукти? 
 

В Лот2 , (Поз.2.2). – “Работни компютри” персоналните компютри 
трябва да бъдат с инсталирани лицензи Windows Vista Business 32 и MS 
Office 2007. 
 

8 В позиция 2.4. „Мрежови компоненти и комуникационно 
оборудване – 6 броя” е специфицирано комутаторите да 
поддържат „Anti-spyware, file blocking and ant-spam 
функции”. Може ли това изискване да отпадне? Това са 
параметри, които не се поддържат от комутатори, а само от 
маршрутизатори като описаните в същата позиция „VPN 
router” 
 

В спецификацията към Лот 2 (Поз.2.4) – “Мрежови компоненти и 
комуникационно оборудване” поддържането на „Anti-spyware, file 
blocking and ant-spam функции да се специфицира само за 
маршрутизатори, като описаните в същата позиция „VPN router”. 

9 В позиция 2.4. е записано „Мрежови компоненти и 
комуникационно оборудване – 6 броя”. Това означава ли, че 
всички подпозиции (Enternet switch, VPN router, FTP Patch 
кабел, FTP кабел 600 m, UPS 1000 VA) трябва да се 
умножат по 6 (шест)? 

 

В спецификацията по Лот 2 (Поз.2.4) – “Мрежови компоненти и 
комуникационно оборудване – 6бр.” всички под позиции (Enternet 
switch, VPN router, FTP Patch кабел, FTP кабел 600 m, UPS 1000 VA) 
трябва да бъдат 6 на брой, съответстващи на броя на шестте  зали. 

 

10 В позиция 2.4. „Мрежови компоненти и комуникационно 
оборудване – 6 броя” се изисква изграждането на СКС за 
всички бюра в залата, моля уточнете броя на бюрата 
(работни места) в залата – всичките 120 бр. ли ще бъдат там 
или по-малко? Розетките двойни ли трябва да бъдат – за 
компютър и телефон, или единични – само за компютър? 
Необходими ли са ви patch кабели с по-голяма дължина 
(обикновено 3 м) за връзка на компютъра с розетката? 
Искате FTP patch  и инсталационен кабел, а същевременно 
и „Панел 24-port UTP cat.5E”, каква трябва да бъде 

В спецификацията по Лот 2 (Поз.2.4) – “Мрежови компоненти и 
комуникационно оборудване броят на работни места в една залата ще 
бъдат 21 на брой, розетките 30 на брой да бъдат единични – само за 
компютър, patch кабелите да отговарят на броя на розетките, като 15бр. 
да бъдат с дължина от 3м и 15бр. да бъдат с дължина по 6м за връзка на 
компютъра с розетката, инсталационният  кабел да бъде S/FTP patch 
cat.5E (екраниран) в PVC канали. 
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всъщност СКС – екранирана или неекранирана? Къде ще 
бъдат изтеглени инсталационните кабели, имате ли 
изградени кабелни трасета или трябва да се предвидят и 
PVC канали? 

 

11 1. Лот 2 – т.2.1 – Моля, уточнете изданието на Windows 
Server 2003 R2 – Standard, Enterprise ili Web? 
2. Лот 2 – т.2.1 – Моля, уточнете броя на клиентски лицензи 
за достъп до Windows Server 2003 R2-Cals (ако ще се 
закупуват)? 
3. Лот 2 – т.2.11 – Моля, уточнете броя на клиентски 
лицензи за достъп до Windows Server 2003 R2-Cals (ако ще 
се закупуват)? 

 

Лицензния софтуер MS Windows Server 2003 Standard Edition (6 пакета) 
и клиентските лицензи ще бъдат предоставени от Бенефициента като 
инсталирането и настройките на софтуера следва да се  извърши от 
фирмата изпълнител. 

 

12 Относно Лот 2: Доставка на компютърно оборудване, 
позиция 2.2: В техническото задание не е уточнено какви 
портове са необходими за връзка с периферни устройства. 
Необходимо ли е наличие на такива и ако да, то какви 
следва да бъдат те?  

 

В спецификацията по лот 2 поз.2.2 да се има в предвид, че ще се 
използва USB порт за връзка между периферните устройства и 
настолните персонални компютри. 

 

13 Относно Лот 2: Доставка на компютърно оборудване, 
позиции 2.1 и 2.11: Предвижда ли се бъдещо надграждане 
на изискваните сървърни системи от гледна точка на 
възможности за добавяне на памет и наличието на 
свободни PCI слотове? Ако отговора е положителен, моля 
уточнете изискванията към възможностите за ъпгрейд. 

 

Не се предвиждат изискванията за бъдещо надграждане на сървърни 
системи.  
 

14 Относно Лот 2: Доставка на компютърно оборудване, 
позиции 2.1 и 2.11: В спецификацията са описани по 3 бр. 
дискове на сървър, това предполага ли изискване за RAID 
контролер? Ако отговора е положителен, моля уточнете 
изискванията за поддържани RAID нива. 

Броя на дискове на сървър са 3 бр. в RAID-5. 
 

 


