Приложение № 7
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
към Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.
3 ЗОП с наименование: „Доставка на предметни печалби за числови и моментни
лотарийни игри на ДП „Български спортен тотализатор“
Към всяка употреба в текста по-долу на: СТАНДАРТ, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО
ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА РЕФЕРЕНЦИЯ, както и на КОНКРЕТЕН
МОДЕЛ, ИЗТОЧНИК, ПРОЦЕС, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПАТЕНТ, ТИП, ПРОИЗХОД ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВО по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 ЗОП, ако изрично не е указано
друго, следва автоматично да се счита за добавено: „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!
1.
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставката на до 61
броя артикула: черна и бяла техника, с гаранция и ваучери за спортни стоки:
Телевизор 32 инча – 20 бр.; смартфон - 7 бр.; лаптоп – 8 бр.; преносима колонка – 10 бр.;
готварска печка – 2 бр.; хладилник – 2 бр.; перална машина – 2 бр.; ваучер за спортни стоки
– 10 бр., предназначени за предоставяне на участници в хазартните игри, организирани от
ДП БСТ и гаранционното им поддържане и обслужване.
Така посочените артикули са предназначени за предоставяне като предметни награди в
организираните от Възложителя числови и моментни лотарийни игри.
Всяка доставка се извършва само след заявка от страна на възложителя; възложителят не се
ангажира да заяви всички бройки артикули посочени по-горе; артикули от един вид могат
да се заменят с артикули от друг вид, без промяна в единичната стойност на заменящия
артикул и без да се надвишава общата сума на договора, сключен в резултат на проведеното
събиране.
Изисквания за изпълнение предмета на поръчката
2.1. Характеристики на подлежащите на доставяне артикули:
Общи изисквания към подлежащите на доставяне стоки - черна и бяла техника:
- да са годни за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република Българиястандарт220V, 50Нz;
- да бъдат комплектовани със захранващи кабели, съответстващи на стандартите в
Република България.
- да бъдат нови /произведени не по-късно от 18 месеца от датата, която се доставят/,
неизползвани, стандартно производство на производителя, като в проекта и
производството им са използвани съвременни технологии и материали;
- да са с гаранция от производител/доставчик не по-кратка от 1 година от датата, на която
същите се доставят;
- конструктивните решения, качеството на вложените материали и технологията на
2.

Технически спецификации към обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с
наименование: „Доставка на предметни печалби за числови и моментни лотарийни игри на ДП „Български
спортен тотализатор“ – Приложение № 7
стр. 1

изготвянето трябва да гарантират:
• Високо качество на изделието и постоянство на параметрите;
• Ниски експлоатационни разходи;
• Лесно обслужване;
• Висок ресурс и дълъг експлоатационен живот на оферираната стока;
1.Телевизор 32 инча – 20 броя
№
Параметър
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Технология на дисплея
Тип телевизор
Диагонал на екрана
Цифрови тунери
USB входове
HDMI вход

2. Смартфони – 7 броя
№
Параметър
1.
2.
3.
4.

Екран
Процесор
Вътрешна памет
Камера

5.
6.
7.

Батерия капацитет (mAh)
SIM слотове
Операционна система

3. Лаптоп – 8 броя
№
Параметър
1.
2.

Екран
Процесор

3.
4.
5.

Памет
HDD
Интерфейс

Минимални технически характеристики
LED
Smart TV
32
DVB-T/T2/ DVB-C/ DVB-S
Не по-малко от1
Не по-малко от1
Минимални технически
характеристики
touchscreen
Octa Core
64 GB
Резолюция на основна камера (Mp) – 12; Видео
резолюция - 4K; Фото/видео характеристики Автоматичен фокус, OIS, Камера - Dual Pixel
3000 – 3 500
Nano-SIM
Android
Минимални технически
характеристики
11.6 inch – 15.6 inch
Двуядрен процесор, минимум базова честота 1600
MHz
4 GB - 8 GB RAM
5400 rpm
Портове - 1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
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Безжична връзка - 802.11 b/g/n, Версия Bluetooth –
4.0
4. Преносими колонки – 10 броя
№
Параметър
1.
2.
3.
4.

Тип колонка
Обхват
Издръжливост на батерията
Батерия

Минимални технически
характеристики
Тонколона bluetooth
20 - 25 м.
10 - 20 часа
1500 - 2200 mAh

5. Готварска печка – 2 броя
№
Параметър
1.

Размери Ш/Д/В

2.
3.
4.
5.
6.

Нагревателни зони
Обем на фурната
Енергиен клас
Керамичен плот
За вграждане

Минимални технически характеристики
50/60/85 (+/- 2 см за всеки от
размерите)
4
66
Не по-малко от А
да
не

6. Хладилник – 2 броя
№
Параметър
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Енергиен клас
Нетен обем на хладилника
Нетен обем на фризера
Автоматично размразяване
С две врати (по една за
Хладилната част и камерата)
За вграждане

7. Перална машина – 2 броя
№
Параметър
1.

Размери Ш/В

2.

Енергиен клас

Минимални технически характеристики
Не по-малко от А+
257 l
111 l
да
да
не
Минимални технически характеристики
60/85 ( +/- 2 с м . За всеки от
размерите)
Не по-малко от А+++
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3.
4.
5.
6.

Капацитет
Центрофуга
Вид на зареждане
За вграждане

Не по-малко от 7
Не по-малко от 1200
Фронтално
не

8. Ваучери за спортни стоки – 10 броя
Ваучерите за спорт трябва:
- да предоставят възможност за избор на спортна стока измежду асортимент от над 10 000
броя артикула /артикулите следва да са в активна продажба, а не на склад и/или залежала
стока и/или дефектирала стока/;
- да предоставя възможност за придобиване на спортни стоки на обща продажна цена от не
по-малко от 1 000 лева с ДДС;
- да може да бъде използван многократно в периода на валидността му /не по-малко от 12
месеца от датата, на която същият е доставен/, до изчерпване на номиналната му стойност
/стойността до която може да бъдат придобити спортни стоки чрез него/;
- да може да бъде индивидуализиран поне чрез серия и номер;
- да не може да бъдат осребрявани във валута /за целта ваучерът съдържа подходящ
указателен текст/;
- да има възможност за посочвани на него: дата на валидност /т.е. крайна датата – период
не по-кратък от 12 месеца, от датата на доставката му на възложителя, до която същият
може да бъде ползван за придобиване на спортни стоки от неговия приносител/; имената на
физическото лице, което може да придобива стоки чрез него; обща стойност на спортните
стоки, които могат да бъдат закупени с него /стойността трябва да включва и ДДС/.
2.2.Изисквания към доставката на артикулите:
- Всеки от подлежащите на доставяне артикули – черна и бяла техника, трябва да
е в здрава защитна и самостоятелна опаковка, с обозначение за стоката и нейния
производител; всяка от която съдържаща и гаранционна карта и инструкция за
експлоатация на български език;
- Всеки от подлежащите на доставяне ваучери за спортни стоки, трябва да е в
оригинална и самостоятелна опаковка; всеки от които съдържа и инструкция на
български език за употреба в съответствие с изискванията на възложителя;
- Доставката на артикулите следва да бъде извършена на риск на участника,
определен за изпълнител, като собствеността и риска от погиване и повреда на
подлежащите на доставяне артикули, се носи от него до момента на подписване
на предавателен-приемателен протокол;
- Доставката на артикул се извършва само след заявка от страна на посочено от
възложителя лице, в предварително потвърден от него ден и време;
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-

Участникът, избран за изпълнител, трябва да осигури най-малко едно лице, което
да е ангажирано с осъществяване на доставката и отговорно за контрол на
качеството при извършването й.

3. Място на изпълнение на поръчката:
Доставката на горепосочените артикули, следва да се осъществи до адрес: гр. София, ул.
„Хайдушко изворче“ № 28, Централно управление на ДП БСТ.
4. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът на договора е 12 месеца, от датата на сключването му или до изчерпване на
максималната му прогнозна стойност;
Срокът за извършване на доставка на артикул - до 10 календарни дни от подаване на заявка
за доставка;
Срок на гаранция за техниката – всяка техника следва да има осигурена гаранция от
производител/дистрибутор за срок не по-кратък от 1 година от датата, на която е извършена
доставката на техниката; Срок на валидност на ваучер – съгласно предложението на
изпълнителя, но не по-малко от 1 година от датата, на която е извършена доставката на
ваучера.
5. Вид и количество на предмета на поръчката:
Подлежат на доставка до 61 броя артикула черна и бяла техника и ваучери за спортни стоки:
Телевизор 32 инча – 20 бр.; смартфон - 7 бр.; лаптоп – 8 бр.; преносима колонка – 10 бр.;
готварска печка – 2 бр.; хладилник – 2 бр.; перална машина – 2 бр.; ваучер за спортни стоки
– 10 бр., предназначени за предоставяне на участници в хазартните игри, организирани от
ДП БСТ.
.
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