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Приложение № 8 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

към Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 

3 ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на UPS батерии, 

обслужващи Централна компютърна система на ДП БСТ – основен и резервен 

център“ 

 

1. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставката, монтажа 

и гаранционното обслужване на нови UPS батерии, които устройства обслужват Централна 

компютърна система на ДП БСТ – основен и резервен център. UPS-ите /непрекъсваемите 

захранващи устройства/, които ползва ДП БСТ са от следните марки/модели: 

Тип 1: INFORM Pyramid DSP-T 30 kVA UPS (33030) (2 бр.); 

Тип 2: INFORM Pyramid DSP-T 20 kVA UPS (33020) (1 бр.); 

Тип 3: Socomec Sicon, 8kVA (2 бр.); 

Тип 4: APC MGE Galaxy 3500, 30 kVA (1 бр.). 

 

2. Изисквания за изпълнение предмета на поръчката: 

За обезпечаване работния процес на горепосочените устройства са необходими следните 

батерии: 

описание на необходимите батерии: 

№  Спецификация количество 

1 12V/70Ah – батерии за UPS тип 1 108 

2 12V/40Ah – батерии за UPS тип 2 54 

3 12V/9Ah – батерии за UPS тип 3 144 

4 12V/7,2Ah – батерии за UPS тип 4 128 

 

UPS устройствата тип 1 и тип 2 са ключови за нормалното функциониране на Централната 

компютърна система (ЦКС) на Възложителя в основния му център за данни. Системата 

функционира в режим 24/7 и подмяната на батериите следва да не застрашава по никакъв 

начин нормалното й функциониране. 

Доставката включва транспорт и разтоварване на специфицираните батерии, а монтажът се 

изразява в подмяната на текущите батерии с новодоставените. 

Батериите за непрекъсваеми захранващи устройства UPS трябва да отговарят на всички 

стандарти в Република България, относно техническата експлоатация, норми на 

безопасност и включване към електрическата мрежа 

Батериите за непрекъсваеми захранващи устройства UPS трябва да отговарят на 

техническите спецификации на описаните UPS устройства.  

Всички доставени батерии за непрекъсваеми захранващи устройства UPS трябва да бъдат 

нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа на производителя. 
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Подмяната на батериите на UPS-и тип 1 следва да се извърши без прекъсване на работата 

на Централната компютърна система на Възложителя. 

Подмяната на батериите на UPS-и тип 2 следва да се извърши във времеви период от 20:00 

ч. до 07:00 ч. 

Осъществяването на гаранционното обслужване на доставените и монтирани батерии 

включва: 

- Приемане на заявки за отстраняване на проблем и/или подмяна на дефектирала батерия, 

като сигналът се подава на телефон и e-mail, посочен от избрания изпълнител; 

- Отстраняване на проблеми на дефектирали батерии, след получаване на заявка в срок до 

края на следващия работен ден; 

Избраният за изпълнител трябва да съставя протоколи за всички дейности, свързани с 

изпълнението на доставката, монтажа и гаранционното обслужване на батериите. 

 

3. Вид и количество на предмета на поръчката: подлежащи на доставка, монтаж и 

гаранционно обслужване са 4 вида батерии, на общо количество от 434 броя. 

 

4. Място на изпълнение на поръчката: 

Доставката и монтажа на батериите за UPS устройствата от тип 1, 3 и 4 /това са батерии 

съответно видове №№ 1,3 и 4/, следва да се извърши на адрес гр. София, ул. Хайдушко 

изворче“ №28, а доставката и монтажа на батериите за UPS устройството тип 2 /батерии 

от вид № 2/, следва да се извърши на адрес гр. Стара Загора, ул. Армейска №5-A. 

 

5. Срокове за изпълнение предмета на поръчката:  

Срокът на доставка на цялото количество батерии и техният монтаж на UPS устройствата, 

следва да се осъществи в рамките в срок до 10 работни дни, след датата на подписване на 

договор за възлагане на обществената поръчка. За целта се съставя точен план-график 

между страните по договора. 

Срокът на гаранционна поддръжка на батериите, следва да е не по-кратък от 24 месеца, 

считано от датата на която същите са монтирани на UPS устройствата.  

 


