Доставка на периферна техника и
преносими компютри
с обща прогнозна цена 27 500 лв. с ДДС:
1.1.

Обособена позиция 1.
Принтер лазарен, черно-бял, А4 –
50 броя с максимално допустима прогнозна единична цена 350 лв.
с вкл.ДДС:

Окомплектовка

Чернобял лазерен принтер, стартова касета, CD със
софтуер и документация, захранващ кабел

Поддържа операционна система

Microsoft Winows: 7-10, Server 2003, x32/x64,
Server 2008 R2, 8.1 x32/x64, Server 2012 R2

Функции

Лазерен принтер

Размер на печат

А4

Скорост на печат

мин. 27 страници в А4

Резолюция на печат

мин. 600х600 dpi хардуерна

Време за отпечатване на първа
страница

<=8 сек.

Капацитет на входяща хартия

мин 250 листа

Език за принтиране

PLC5е,PCL6

Процесор

Мин. 400, MHz

Памет

512, MB

Интерфейс

USB 2.0, WiFI, Ethernet

Автоматичен двустранен печат

Да

Тонер

Тонер и барабан в един
компонент(касета).Устройството да бъде
доставено с тонер за мин 1500 страници и да може
да работи с касети с голям капацитет

Максимално месечно
натоварване

мин 17 000 страници

Гаранция

мин. 3 години
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1.2.

Обособена позиция 2
Мултифункционално, цветно устройство от среден клас 3 броя с максимално допустима прогнозна единична цена 850 лв. с
вкл.ДДС:

Окомплектовка

Многофункционален цветен лазерен
принтер,скенер, факс, копир, стартови касети, CD
със софтуер и документация, захранващ кабел

Поддържа операционна система.

Microsoft Winows: XP-Windows 10 Server 2003, 7
x32/x64, Server 2008 R2, 8.1 x32/x64, Server 2012
R2

Функции

Цветен лазерен принтер, скенер, копир, факс

Размер на печат

А4

Скорост на печат

мин. 27 страници в А4 черно/цветно

Резолюция на печат

мин. 600 х 600 dpi

Време за отпечатване на първа
страница

<=9/10 сек. черно/цветно

Капацитет на входяща хартия

Мин. 250 листа

Език за принтиране

PCL5,PCL6, PostScript 3

Процесор

1200Mhz

Памет

мин. 256 MB

Интерфейс

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 wireless 802.11b/g/n

Резолюция на сканиране

мин.цветно 600х600dpi, монохромно 1200 х 1200
dpi оптична

Скорост на копиране

мин.27 копия/мин в А4

Автоматичен дуплекс

Да, за принтер, скенер, копир, факс

Сканиране

мин. 600 х 600 оптично, ADF за мин. 50 листа А4 с
автоматично двустранно сканиране

Факс

33.6Kbps

Тонер

Тонер и барабан в един
компонент(касета).Устройството да бъде
доставено с тонер за мин 2300 страници от всеки
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цвят и да може да работи с тонер с голям
капацитет за мин.5000 стр. за всеки цвят .
Максимално месечно натоварване

Мин. 50 000 страници

Гаранция

мин. 3 години

Всички устройства да са окомплектовани с техническа документация от
производителя и комплект драйвери за Windows 7/8/10 Server2008/Server2012 Server16

1.3.

Обособена позиция 3
Преносим компютър –
5 броя с максимално допустима прогнозна единична цена 650 лв. с
вкл.ДДС:

Процесоp

Intel или еквивалент с минимум 2 ядра 2,5 GHz
базова честота,минимум 2 MB кеш,

Памет

8 GB DDR3-1600 оперативна памет или повече

Твърд диск

Мин.128 GB SSD

Видео карта

Интегрирана HD 1920х1080

Устройства

DVD-RW, Wi-Fi,Bluetooth 4.2

Портове/слотове

Стандартен HDMI, audio, 2хUSB 3.0, 1хUSB 2.0,
LAN, да разполага с M.2 слот ,четец на карти
SD,SDHC,

Операционна система

не

Клавиатура

Пълноразмерна с цифров блок надписана по БДС

Екран

Минимум 15.6", HD, anti-glare, резолюция мин.
1920х1080 С LED подсветка

Аксесоари

Вградена уеб камера 720p, чанта

Гаранционен срок

мин. 1 година
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1.4.

Обособена позиция 4
Високопроизводителен, двустранен документен скенер –
2 броя с максимално допустима прогнозна единична цена 2100 лв. с
вкл.ДДС:

Тип на сензора

Color CCD Color Charge Coupled Device

Източник на светлина

LED

Технология за защита на оригинала:

Технология за надеждно и бързо сканиране на
оригинала, предпазване на изкривяване при
поемане на оригинала, при поемане два
оригинала, при попадане на телбот или
кламери в листоподаващото устройство и др.

Плътност на сканирания оригинал:

30 гр./м2 до 400 гр./м2 или по-добра
Двустранно сканиране на твърди и гравирани
карти с дебелина мин 1.4 мм или повече

LCD дисплей:

LCD дисплей за управление на сканирането и
информация.

Скорост при едностранно сканиране

min 60 стр./минута за цветно и/или черно-бяло
изображение

Скорост при двустранно сканиране

min 120 стр/минута за цветно и/или черно-бяло
изображение еднопасово сканиране

Режим на сканиране

Colour, grayscale, monochrome

Капацитет на автом. подаващо
устройство (ADF)

min 80 страници

Резолюция

От 50 до 600 dpi или по-добра

Размер на документа (ADF)

А4

Минимален размер на документа

50,8 мм х 54 мм

Максимален размер на страницата

216 мм х 355,6 мм

Сканиране на дълъг документ

216 мм х 5,588 мм

Интерфейс

USB 3.0
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Дневно натоварване

min 4000 страници

Брояч на листи

Да

Функция „Аутокопинг“

Да

Проверка за поемане на двойни
листове

Да

Включен софтуер

Софтуер за оптимизация на изображенията и
софтуер за автоматизация и оптимизация на
пакетното сканиране. OCR софтуер,
поддържащ кирилица.

Операционна система

Windows® 10 (32-bit/64-bit),
Windows® XP (32-bit/64-bit),
Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit),
Windows® 7 (32-bit/64-bit),
Windows Vista® (32-bit/64-bit),
Windows Server® 2012 (64-bit),
Windows Server® 2012 R2 (64-bit),
Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit),
Windows Server® 2008 R2 (64-bit)

Гаранционен срок

12 месеца или повече

Устройствата следва да са нови и да бъдат доставени в оригинална опаковка до склад
на Възложителя на адрес гр. София - 1000, бул. „Витоша” 2, Съдебна палата, ВКС,
окомплектовани с необходимата техническа документация от производителя и комплект
драйвери за MS Windows 7/8/10
Компютърните системи следва да бъдат от продуктови гами, които не са спрени от
предлагане на европейския пазар от техния производител.
Гаранционният срок следва да бъде не по-кратък от указания в техническата
спецификация за всяка позиция и да започва да тече от датата на предаване на устройствата
на ВКС, в който срок Изпълнителят извършва гаранционна поддръжка.
При повреда на техниката същата следва да бъде отстранена от доставчика, за негова
сметка или при възникване на друг технически проблем, който не може да бъде отстранен,
същата да бъде заменена с нова, в рамките на гаранционния срок.
Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури гаранционна поддръжка за
доставената техника, за позицията за която подава оферта.
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За времето на гаранционно обслужване участникът, избран за изпълнител, се
задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за
качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок, за позицията за която
подава оферта.
Срокът на доставка трябва да е не по-голям от един месец от датата на подписване на
договор за съответната обособена позиция.
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