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Приложение 3 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

за възлагане на поръчка с предмет 

Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване, обзавеждане и софтуер за 

дигитална учебна стая по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото 

образование в България 2030“ 

 

Пълно описание на обекта на поръчката: 

Обектът на поръчката е „Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване, 

обзавеждане и софтуер за дигитална учебна стая по проект BG05M2OP001-2.016-0004-

C01 „Икономическото образование в България 2030“. Срокът на изпълнение на 

доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване, обзавеждане и софтуер за 

дигитална учебна стая в срок до 90 дни и лиценз за 3 (три) години, за функционирането 

на дигитална класна стая. 

Съгласно одобрения за финансиране проект се предвижда доставка, инсталиране 

и конфигуриране на оборудване, обзавеждане и интегриран с хардуера, софтуер (клауд 

базирана софтуерна платформа) за дигитална учебна стая, създаване и споделяне на 

интерактивно учебно съдържание, вкл. и за оценка на представянето на студентите. 

Предметът на поръчката, включва следните поддейности: 

Поддейност № 1: Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване и 

обзавеждане за дигитална учебна стая. 

Поддейност № 2: Доставка, инсталиране и конфигуриране на софтуер за 

дигитална учебна стая  

Двете поддейности формират една единна система за управление, контрол и 

използване на дигитална учебна стая, в която оборудването трябва да е напълно 

интегрирано и пригодено за софтуера. 

Оборудването и обзавеждането за дигитална учебна стая (поддейност № 1) 

включва: смарт дъска, таблети, технологии за дигитално отчитане присъствеността на 

студентите, интерактивни плоски дисплеи, интерактивни маси, холограмен проектор, 

услуги за внедряване. Доставка, инсталиране и конфигуриране на софтуер за дигитална 

учебна стая (поддейност № 2), включва: софтуерни продукти на базата на клауд 

базирана платформа за създаване и споделяне на интерактивно учебно съдържание и за 

оценка на представянето на студентите. 
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Изисквания за доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване, 

обзавеждане и софтуер за дигитална учебна стая по проект BG05M2OP001-2.016-

0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ 

Поддейност № 1: Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване и 

обзавеждане за дигитална учебна стая. 

Дигиталната учебна стая включва оборудване и интерфейс за функциониране на 

1 преподавателско работно място и 20 студентски работни места. Количеството 

дигитални класни стаи е 1 (един) брой. 

Основните компоненти на всяка дигитална учебна стая са: 

№ Описание Брой 

А. Преподавателско работно място 

1 Настолен компютър 1 бр. 

2 Интерактивна смарт дъска с мултимедиен проектор 1 бр. 

3 3D холограмен проектор 1 бр. 

4 Интерактивен дисплей 1 бр. 

5 Интерактивна маса 55" с механичен стенд за електрическо 

регулиране на височината 

1 бр. 

6 Технология за запис на занятията (камера, микрофони) 1 бр. 

Б. Студентски работни места 

7 Специализиран таблет за образователни цели 20 бр. 

8 Интерактивен дисплей 1 бр. 

 

Поддейност № 2: Доставка, инсталиране и конфигуриране на софтуер за 

дигитална учебна стая  

Дигиталната учебна стая трябва да е тясно интегрирана с единна клауд базирана 

софтуерна платформа за създаване, управление и споделяне на съдържание, като по 

този начин се създава система за управление на учебния процес в стаите. 
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Изискванията към параметрите на всеки от компонентите са посочени по-

долу: 

 

Поддейност № 1: Оборудване и обзавеждане, необходимо за 1 бр. дигитална 

учебна стая: 

1. Настолен компютър – 1 бр.: 

№ Параметър Минимални технически изисквания 
1 Производител/Модел да се специфицира от кандидата 

2 Процесор Мин. 4 ядра, 8 нишки, със стандартна тактова честота от 1.6 

GHz до 3.4 GHz, 6 MB кеш памет на процесора 
3 Памет Мин. 16 GB DDR4, с възможност за разширение до 32 GB 

DDR4 
4 Твърд диск Мин. 256 GB SSD или eMMC 

5 Видеокарта Интегрирана в процесора. Възможност за поддръжка на 4К 

видео възпроизвеждане. DirectX 12 (DX12), OpenGL Support 

4.4 
6 Вх. / Изх. 

интерфейси 
Мин. 1 x HDMI, 1 x DP, 1 х VGA, 2 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x 
USB2.0 (вътрешно), 2 x RJ45, 1 x MIC, 1 x SPK, 1 x RS232, 1 
x 2.5” SATA(вътрешно) 

7 Мрежова свързаност Интегрирани 2 x LAN 10/100/1000Mbps, Wi-Fi 802.11 ac 

2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.0 
8 Аудио Интегрирана аудио карта с бутон на предния панел за 

изключване на звука 
9 Охлаждане Пасивно (без вентилатор) 

10 Обем на кутията Макс. 1.7 литра 
11 Закрепване Мин. VESA 75 x 75 или VESA 100 x 100, Универсална 

стойка/лайсни за монтаж към дисплей/стена 
12 Съвместима 

операционна система 
Windows 10 или еквивалент 

14 Други изисквания Доставка и монтаж на място с включено конфигуриране и 
настройка 

 

2. Интерактивна смарт дъска с мултимедиен проектор – 1 бр.: 

№ Параметър Минимални технически изисквания 
1 Интерактивна смарт 

дъска  
Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 
Размер – минимум 97“ 
Тъч функционалност – минимум 10 точки 
мултитъч(докосване с пръсти и писалка) 
Технология – Инфра червена или еквивалент 
Резолюция – 32768 x 32768  
Бързи бутони – Минимум 18(разположени от двете 
страни) 
Време за реакция – Макс. 8 ms 
Прецизност – Макс. 3 mm 
Интерфейс - USB 

2 Мултимедиен Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 
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№ Параметър Минимални технически изисквания 
проектор Тип – DLP или еквивалент 

Резолюция – Мин. 1920 x 1080 

Контраст – Мин. 10 000:1 

Яркост – Мин. 3 500 ANSI lumens 

Вх./Изх. портове – 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x VGA in, 1 x VGA 

out, 1 x Audio in, 1 x Audio out 

Живот на лампата – Мин. 5000 ч, в нормален режим на работа 
4 Други изисквания Доставка и монтаж на място с включено конфигуриране и 

настройка 

 

3. 3D холограмен проектор – 1 бр.: 

№ Параметър Минимални технически изисквания 
1 Производител/Модел да се специфицира от кандидата 

2 Размер на 

изображение 

Мин. 50 cm 

3 Резолюция Мин. 544 х 544 
4 Яркост Мин. 2400 cd/m2 

5 Опресняване Мин. 24 frame/sec 
6 Ъгъл на видимост Мин. 176о 
7 Цикъл на живот Мин. 30000 часа 
8 Модул за управление Интегриран: 

Процесор – Мин. 4 ядра, 1.5 GHz 

Място за съхранение на данни – Мин. 4 GB 

Свързаност – WiFi (2.4G) 

Операционна система – Android 7.1(и по-висока версия) или 

еквивалент 

Поддържани формати – JPG, GIF, MP4, AVI, RMVD, MPEG 

Фон – черен 

Управление – през апликация, съвместима с Windows, iOS, 

Android 
9 Аксесоари Захранващ адаптер, стойка за монтаж на стена, доставка на 

материали за създаване на черен фон за нуждите на 

проектиране на образа 
10 Други изисквания Доставка и монтаж на място с включено конфигуриране и 

настройка 

 

4. Интерактивен дисплей – 2 бр. (1 бр. за преподавателско работно място и 1 бр. за 

студентските работни места): 

№ Параметър Минимални технически изисквания 
1 Производител/Модел да се специфицира от кандидата 
2 Размер Мин. 75“ 
3 Резолюция Мин. 3840х2160 пиксела (4К) UHD 16:9 
4 Тип подсветка D-LED или аналогична 
5 Яркост Мин. 400 Cd/m2 
6 Контраст Мин. 1200:1 
7 Време за реакция Макс. 8 ms 
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№ Параметър Минимални технически изисквания 
8 Ъгъл на видимост Мин. 178⁰/178⁰ 
9 Живот на панела Мин. 30 000 часа 
10 Методи на 

въвеждане на данни 
Чрез докосване с писалка или пръст 

11 Тъч повърхност Закалено стъкло с покритие против отблясъци и против следи 

от пръсти, дебелина мин. 4 mm и твърдост 8 Mohs 

12 Тъч технология Мин. 10 точки мултитъч (без необходимост от калибрация) 

13 Точност на 
позициониране 

+/-1 mm 

14 Вх./ Изх. интерфейси Мин. 1 x VGA(вход), 4 x HDMI 2.0(входове, 1 на предния 
панел), 1 x HDMI(изход), 2 x USB 2.0, 1 x USB-C(с поддръжка 
на 4K видео стрийм), 1 x microSD, 1 x RS232(DSUB 9P), Line 
In, Line Out, 1 x LAN; 1 x RJ12, 1 x OPS интерфейс, 1 x USB 
тип B(за тъч функционалност, на предния панел) 

15 Аудио Мин. 2 х 20W, вградени говорители 
16 Безжична свързаност Вградени – WiFi, Bluetooth, Точка за достъп (Access Point) 
17 Аксесоари Стойка за монтаж на стена, интегрирани магнитни поставки за 

маркери, възможност за добавяне на вграден сензор за 
близост 

18 Операционна 
система 

Android 9 или по-висока версия 

20 Други изисквания Доставка и монтаж на място с включено конфигуриране и 
настройка 

 

5. Интерактивна маса 55" с механичен стенд за електрическо регулиране на 

височината – 1 бр.: 

№ Параметър Минимални технически изисквания 
1 Дисплей  Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 

Размер – минимум 55“ 
Тъч функционалност – минимум 10 точки мултитъч (без 
необходимост от калибрация) 
Технология –IPS или еквивалент 
Подсветка – D-LED или еквивалент 
Режим на работа - Минимум 16/7 
Резолюция на дисплея – Минимум 3840 x 2160 (16:9)  
Яркост – Минимум 400 cd/m2 
Контраст – Минимум 1300:1 
Ъгъл на видимост – Минимум 178° Вертикал, 178° 
Хоризонтал 
Време за реакция – Максимум 6 ms 
Живот на панела – Минимум 30 000 ч. 
Входове – Минимум 1 x VGA, 4 x HDMI 2.0, 2xUSB2.0, 
1xUSB2.0(вътрешно), Line In, RS232(DSUB 9P), RJ12, 
Ethernet 
Изходи – 1 х HDMI2.0, Line Out(Слушалки), 1 x Optic 
SPDIF 
Аудио – 2x8W вградени говорители 
Основни функционалности – Поддръжка на HDR10, Open 
Content Management поддръжка, Scheduler, USB - плейър с 
авто старт, HDMICEC, HDMI-Hotplug, Автоматично 
пускане при отпадане на захр., Заключващ панел, OPS 
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№ Параметър Минимални технически изисквания 
съвместимост 
Защита – минимум 4 мм закалено анти-рефлексно стъкло 

2 Модул за управление Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 

Процесор - Мин. 2 ядра, 4 нишки, със стандартна тактова 

честота от 1.6 GHz до 2.6 GHz, 3 MB кеш памет на процесора 

Памет - Мин. 8 GB DDR3 

Твърд диск - Мин. 256 GB SSD или eMMC 

Видеокарта - Интегрирана в процесора. Възможност за 

поддръжка на 4К видео възпроизвеждане 

Вх. / Изх. интерфейси - Мин. 2 x HDMI, 1 х VGA, 2 x USB2.0, 

2 x USB3.0, 1 x USB-C, 2 x RJ45, 1 x MIC, 1 x SPK, 1 x RS232, 

1 x 2.5” SATA(вътрешно) 

Мрежова свързаност - Интегрирани 2 x LAN 

10/100/1000Mbps, Wi-Fi 802.11 ac 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.0 

Охлаждане - пасивно (без вентилатор) 

Обем на кутията - Макс. 1.7 литра 

Закрепване - Мин. VESA 75 x 75 или VESA 100 x 100, 

Универсална стойка/лайсни за монтаж към дисплей 

Операционна система – Windows 10 инсталиран и активиран с 

лицензен сткер 
3 Мобилна стойка за 

дисплей 
Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 

Мобилност - колела със спирачни механизми  

Регулиране във височина - електрическа система за 

регулиране на височината – 50 до 116 cm 

Регулиране на наклона - електрическа система за регулиране 

на наклона – 0° до 90° 

Размер на дисплей - 46“ до 90“ 

Товароносимост - минимум 150 кг 

Система за закрепване на дисплей - VESA 200x200 до 800x600 

Монтаж - конструкцията трябва да бъде асемблирана и 

монтирана на място  
4 Други изисквания Доставка и монтаж на място с включено конфигуриране и 

настройка 

 

6. Специализиран таблет за образователни цели – 20 бр.:  

№ Параметър Минимални технически изисквания 
1 Производител/Модел да се специфицира от кандидата 

2 Процесор Мин. двуядрен процесор с 2 нишки, стандартна тактова 

честота от 1.1 GHz до 2.2 GHz, 2 MB кеш памет на процесора 
3 Видео карта Интегрирана 
4 Оперативна памет Мин. 4GB DDR4 
5 Дисплей Мин. 10,1” Чувствителен на допир IPS екран (touchscreen) - 

10 точков, с разделителна способност 1280х800 

6 Твърд диск Минимум 64 GB SSD или eMMC 
7 Аудио Интегрирани стерео високоговорители. Интегриран 

микрофон. 
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№ Параметър Минимални технически изисквания 

8 Камера Вградени - предна камера с разделителна способност 2.0 MP, 
задна камера с разделителна способност 5.0 MP 

9 Входно-изходни 

портове 

1 порт за слушалки; 1 x USB3.0, 1 x Mini HDMI, 1 x USB 

Type C, 1 x micro SDHC/SDXC, 1 x Pogo Pin конектор за 

клавиатура 

10 Мрежова свързаност Вграден WiFi модул 802.11a/b/g/n wireless LAN,  Вграден 

Bluetooth  модул 

11 Сензори Вграден G-сензор 
12 Захранване и Батерия Вградена в корпуса батерия, осигуряваща автономна работа 

за мин. 5 часа. Захранване от производителя, способно да 

предостави достатъчно мощност за едновременното 

зареждане на батерията и непрекъснатата работа с 

устройството при максималната му натовареност 
13 Клавиатура - Крилизирана 

- връзка с таблета чрез Pogo Pin конектор 

- възможност за магнитно прилепяне към таблета 

- сгъваема горна част, осигуряваща стойка за работа в 

изправено положение на таблета 
14 Операционна 

система 

Windows 10 инсталиран и активиран с лицензен стикер 

16 Максимални размери  260 х 175 х 10mm 
17 Тегло Максимално тегло без клавиатура - 0.7 кг 
18 Други изисквания Доставка на място с включено конфигуриране и настройка 

 

7. Технология за запис на занятията (камера, микрофони) – 1 бр.: 

№ Параметър Минимални технически изисквания 
1 Камера 1 Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 

Резолюция – Мин. 13 Mpix 
Поддържани резолюции на запис - 4K/30fps (3840 x 2160 
pixels) 1080p/30fps (1920 x 1080 pixels) 720p/30fps (1280 x 
720 pixels) 
Обектив - 4К сензор / стъклен обектив 
Тип фокус - фиксиран фокус 
Диагонално зрително поле – Мин. 120o 
Хоризонтално зрително поле – Мин. 113о 
Вертикално зрително поле – Мин. 80.7о 
Pan & Tilt - +/- 25о, +/- 15о 
Фокусно разстояние - 1 до 3m 
Дължина на кабела – 5m 
UVC Поддръжка - Да 
Дигитално приближение – Мин. 5х 
Свързаност - USB-A PnP 2.0, 3.0, 3.1 или Type C 
Индикатор - Да 
Микрофон - Вграден с 3 beamforming елемента 
Обсег на микрофона- до 4m, включително 
Чувствителност на микрофона  -27dB 
Честотна характеристика на микрофона 90Hz-16kHz 
Сигурност - Kensington Security Slot или еквивалент 
Поддържани технологии – RIGHTSENSE(включително 
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№ Параметър Минимални технически изисквания 
RightLight, RightSight, RightSound) или еквивалент 
Дистанционно управление - BLE (Bluetooth Low Energy)с 
бутони за управление: Mic Mute, Call Answer, Call End, BT 
Pairing, Volume Up/Down, Zoom In/Out, Camera Pan/Tilt, 
Camera Home, Camera Preset (x2) 
Вграден speakerphone - Да 
Тип на вградения speakerphone - Bluetooth 
Поддържани Bluetooth профили - HFP 
Обсег на speakerphone – до 10m включително 
NFC поддръжка на speakerphone - Да 
Чувствителност на speakerphone - 86.5+/-3dB SPL на 0.5m 
Сила на звука на speakerphone - 95dB SPL на 0.5m 
Възможност за монтаж - Към стена, върху маса 
Съвместими операционни системи - Windows 7 или по-
висока версия; macOS 10.10 или по-висока версия; 
ChromeOS 

2 Камера 2 Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 
Резолюция – Мин. 13 Mpix 
Поддържани резолюции на запис - 4K/30fps (3840 x 2160 
pixels) 1080p/30fps (1920 x 1080 pixels) 720p/30fps (1280 x 
720 pixels) 
Обектив - 4К сензор / стъклен обектив 
Тип фокус - автофокус 
Диагонално зрително поле – Мин. 90о, регулируемо до 78о 
или 65о 
Хоризонтално зрително поле – Мин. 82.1о, регулируемо до 
70.42о 
Вертикално зрително поле – Мин. 52.2о, регулируемо до 
43.3о 
Дължина на кабела - 2.2m 
UVC Поддръжка - Да 
Дигитално приближение – Мин. 5х 
Attachable privacy shutter - Да 
Свързаност - USB-A PnP 2.0, 3.0, 3.1 или Type C 
Индикатор - Да 
Микрофон - 2 omni-directional 
Обсег на микрофона - до 1m, включително 
Съвместими операционни системи - Windows 7 или по-
висока версия; macOS 10.10 или по-висока версия; 
ChromeOS 

3 Модул за 
управление 

Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 

Процесор - Мин. четириядрен процесор с 8 нишки, стандартна 

тактова честота от 2.4 GHz до 4.2 GHz, 8 MB кеш памет на 

процесора 

Видео карта - Интегрирана 

Оперативна памет - Мин. 8GB DDR4 

Твърд диск - Мин. 250 GB NVMe SSD или еквивалент 

Входно-изходни портове – 3 x USB3.2, 2 x USB 4 Type C, 1x 

USB2.0; 2 x HDMI 2.0b, 1 x Thunderbolt 4, 1 x Thunderbolt 3 

Мрежова свързаност - Вграден WiFi модул 802.11a/b/g/n/ac/ax 

wireless LAN,  Вграден Bluetooth  модул, 2.5Gb Ethernet port 
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№ Параметър Минимални технически изисквания 

Обем на кутията – Макс. 0.5 литра 
4 Контролер Производител/Модел - да се специфицира от кандидата 

Дисплей – Мин. 10.1", наклонен на 14°, чувствителен на допир 

Покритие на дисплея - Олеофобично, матирано 

Резолюция на дисплея – Мин. 1280х800 

Входно-изходни портове - USB 2.0/3.0/3.1 Type C (към 

компютър); USB 2.0/3.0/3.1 Type A (за допълнителни 

устройства); HDMI вход (за споделяне на съдържание); 3.5mm 

Headset Jack; Вграден ултразвуков говорител; Вграден PIR 

сензор за движение; 

Монтаж - 100x100mm VESA FDMI;  

Защита - Kensington Lock Slot или еквивалент 

Аксесоари – комплект комуникации и захранване по LAN 

мрежа, HDMI 1.4а кабел – 2m, монтажен комплект, Cat5e кабел 

с коенктори RJ45 – 2.9m, Cat5e кабел с коенктори RJ45 – 7.0m 
6 Софтуерни лицензи Microsoft Teams Rooms или еквивалент 
7 Допълнителни 

изисквания 
Пълна интеграция с наличният в БСУ Бургас Microsoft Teams; 

Възможност за live streaming (поточно предаване на данни)  
7 Други изисквания Доставка и монтаж на място с включено конфигуриране и 

настройка 
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Поддейност № 2: Доставка, инсталиране и конфигуриране на софтуер за 

дигитална учебна стая 

 

Параметър Минимално изискване 

Клауд базирана 

платформа 

Софтуерът да покрива пет образователни направления в 

областта на висшето образование (икономика, администрация, 

право, педагогика, спорт) и да предоставя интерактивно 

електронно съдържание и ресурси. Софтуерът да може да се 

разширява с повече направления. Да се посочи доставчик и 

име на услугата. 

 
 

Функционалности, 

ориентирани към 

компютри и 

интерактивни 

устройства 

Електронното съдържание е уеб базирано и  може да се ползва 

през стандартен интернет браузър (напр. IE, Mozilla, Chrome и 

др.) 

Електронното съдържание е съвместимо с различни 

операционни системи Windows, iOS и Android 

Продукта да е съвместим с всякакъв тип интерактивни 

презентационни устройства, поддържащи тъч функционалност 

Да има възможност за създаване на образователни институции, 

в които да се споделя електронното съдържание 

Електронното съдържание включва с образователна цел 

различни медийни формати, като текст, изображения, 

видеозапис, аудио запис, анимация, симулации и др. 

Електронното съдържание да е на български език 

Електронното съдържание да дава възможност за ползване и 

извън територията на учебното заведение, вкл. от персонални 

устройства на студентите и преподавателите. Да използва 

облачна технология и да е глобално достъпен. 

Електронното съдържание да се актуализира автоматично за 

периода на валидност на лиценза без намеса на оператор или 

специално оторизирано лице 

Да се предостави ръководство за потребителя, видеоматериали 

и интерактивно помагало, изясняващо ползването на 

електронното съдържание 

Да има собствена система за идентификация и автентикация на 

всеки отделен потребител 

Електронното съдържание да дава възможност за бързо и 

лесно генериране на тестове и упражнения по всички 

образователни направления с автоматично оценяване и да 

предоставя обратна връзка към потребителя 

Софтуера да включва базирано на уеб камера специализирано 

приложение за проучване и регистриране на данни, което да 

позволява на студентите и преподавателите да извършват 

научни наблюдения и измервания с помощта на компютър 

Лиценз за ползване – 3 години 
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Параметър Минимално изискване 

Софтуерът трябва да бъде инсталиран и конфигуриран готов за 

работа 

 Функционалности, 

ориентирани към работа 

с таблет 

Специализиран софтуер за визуализация на интерактивни 

ресурси и презентации. 

Софтуера следва да има възможност: 

да се ползва през интернет браузър - минимум Microsoft Edge / 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;  

за ползване и извън територията на учебното заведение, вкл. от 

персонални устройства на студентите и преподавателите;  

за разглеждане на споделеното електронно съдържание 

създавано от преподаватели;  

за визуализация и използване на готови образователни 

ресурси, като: текст, изображения, видеозапис, аудио запис, 

анимация, симулации, управляеми 3D модели;  

работния интерфейс да бъде минимум 30 езика, включително 

български, английски, руски, немски, френски, испански и 

италиански език;  

за ползване на ръководство за потребителя, видеоматериали и 

помагало, изясняващо ползването на електронното 

съдържание, както на български език, така и на съответния 

чужд език;  

за получаване и изпълнение на тестове и упражнения по 

всички образователни направления с автоматично оценяване и 

предоставяне на обратна връзка към потребителя;  

за работа с „touch“ устройства – чрез докосване;  

за обратна връзка при възникване на проблеми и предложения 

за подобрения от потребителите ;  

работа във виртуални класни стаи, чрез клиентско 

приложение;  

за автоматична актуализация през периода на валидност на 

лиценза, без намеса на оператор или специално оторизирано 

лице;  

лиценз за ползване - в рамките на 3 години 

Софтуера трябва да бъде инсталиран и конфигуриран за работа 

и свързан със съответните акаунти(предоставени от 

възложителя). 

 

 Цялото оборудване да се достави с необходимото окабеляване за връзка между 

различните компоненти. 

 Всички необходими захранващи и интерфейсни кабели да бъдат доставени от 

Изпълнителя. 

 Всички хардуерни и софтуерни компоненти на предложението да бъдат 

инсталирани и конфигурирани до постигане на завършено работещо решение. 
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 Параметрите на предложените продукти се доказват с линк към сайта на 

производителя към брошури, технически спецификации или други еквивалентни 

документи на техниката, която се предлага; 

 Предлаганото оборудване да е ново и в производство към момента на представяне 

на предложението, което се доказва линк към сайта на производителя или други 

документи доказващи горното.  

 Изпълнителят следва да извърши и обучение на до 5 представители на 

възложителя. 

 

Техническото предложение задължително следва да включва следното: 

1. Сравнителна таблица; 

2. Организация за изпълнение. Организацията за изпълнение удовлетворява 

минималните изисквания на Възложителя, ако съдържа следното: 

- Кандидатът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното. 

- Кандидатът е представил описание на начина и срока на изпълнение на поръчката, 

който представя сроковете за действие по всяка една дейност, поддейност и задача на 

екипа; 

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(оборудване, информация, документи, срещи с Бенефициента, срещи със 

заинтересовани страни) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

3. Организация по управление на идентифицираните от Възложителя рискове, 

съставляваща неразделна част от Техническото предложение и която 

задължително следва да включва следното: 

Организация по управление на идентифицираните от Възложителя рискове изпълнява 

минималните изисквания на Възложителя, ако съдържа следното: 

- Кандидатът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един 

от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания. 

- Кандидатът е предложил мерки за управление на описаните от Възложителя 

рискове, на базата на извършена и описана в офертата на кандидат вероятността и 

влиянието им; 
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- Кандидатът е разработил рамка на рисковете, определена от категории, 

подкатегории и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и 

може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. 

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от 

Възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора): 

 Недостатъчна подкрепа от страна на заинтересованите страни 

 Ненавременно предоставяне на информация необходима за извършване на 

заложените дейности от страна на заинтересованите страни 

 Пречки при осъществяване на заложените дейности, поради влошаване на 

епидемиологичната обстановка в страната; 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по поръчката, 

поради изброените по-горе причини. 

4. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) 

съставляващ неразделна част от Техническото предложение и който отразява 

етапност по  дейности, поддейности и задачи на изпълнението на поръчката, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, 

работи по изпълнението на доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация, 

предаване на резултатите, както и всички други съпътстващи дейности, 

необходими за постигане целите на договора, разпределение на екипа, при 

съблюдаване правилната последователност на дейностите и поддейностите, с 

оглед осигуряване на качественото изпълнение на поръчката. Предложеният 

линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички 

дейности и поддейности по поръчката и да е в съответствие с техническите 

спецификации и предварително обявените условия на Възложителя. 

Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи, 

да е обвързан с организацията за изпълнение на дейностите, доколкото представя 

изпълнението в съответствие с офертата на кандидата и изискванията на Възложителя. 

Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите и поддейностите, заложен в линейния 

график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на 

техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на поръчката, 

както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение. 

Забележка: Всеки един от изброените от Възложителя задължителни елементи следва 

да бъде разработен и да присъства в Техническото предложение на кандидата, като 

констатирането на липсата на който и да е от тях, ще доведе до отстраняването му от 

участие във възлагателната процедура. 

Ако кандидат не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към 

него, или представеното от него техническо предложение и/или приложенията към 
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него, не съответстват на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в 

поръчката. 

В случай, че кандидат представи Предложение за изпълнение на поръчката, което не 

съответства на посочените минимални и задължителни от Възложителя изисквания, 

този кандидат няма да се допусне до оценяване и класиране и ще се отстрани от 

процедурата. 

В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към 

определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от 

наименование на съвпада с конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 

патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил 

изискването "или еквивалентно". 

 

Максималната прогнозна стойност: 

Общата прогнозна стойност на поръчката е 75 000,00 лв. (седемдесет и пет хиляди лева 

и 00ст.), без включен ДДС, разпределена както следва: 

Поддейност № 1: Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване и обзавеждане 

за дигитална учебна стая – 54 166,67 лв. (петдесет и четири хиляди, сто шестдесет и 

шест  лева и 67ст.), без включен ДДС. 

Поддейност № 2: Доставка, инсталиране и конфигуриране на софтуер за дигитална 

учебна стая – 20 833,33 лв. (двадесет хиляди и осемстотин тридесет и три лева и 33ст.), 

без включен ДДС. 

Посочените прогнозни стойности на поръчката и на поддейностите са максимално 

допустимите стойност и кандидат, представил оферта, съдържаща ценово 

предложение над максимално допустимите стойности, ще бъде отстранен от 

участие в поръчката. 

 

Начин на плащане 

 100 % след доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, 

обзавеждане и софтуер за дигитална учебна стая 
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Срок на договора 

Срокът на изпълнение на доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване, 

обзавеждане и софтуер за дигитална учебна стая в срок до 90 дни и лиценз за 3 (три) 

години, за функционирането на дигитална класна стая. 

Гаранционен срок и условия 

 
Гаранционен срок в години или месеци 

Минимум 2 години на хардуера. 

Изпълнителят следва: 

- да осигури качествено гаранционно обслужване и сервиз в съответствие с 

действащите стандарти; гаранционното сервизно обслужване се извършва на място при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при невъзможност - в сервиз, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като 

включва разходите за труд, резервни части и транспорт; 

- да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, 

които са възникнали в рамките на гаранционния срок; 

- да извършва съответните гаранционни ремонти при следните условия: 

 а) Срокът за реакция при регистрация/уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: 

при подадена регистрация/уведомление в работно време - до 2 /два/ часа, и при 

подадена регистрация/уведомление в извънработно време – до началото на следващия 

работен ден, като реакцията е свързана с посещение на съответния специалист на място 

в БСУ; 

 б) Срокът за отстраняване на повредата е до 2 /два/ работни дни от подаване на 

уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Условия и начин на приемане  

Предаването на изпълнението на различни части от доставката и услугите се 

документира с протоколи за приемане и предаване, заедно с приложени доказателства, 

съгласно Приложенията по договора, които се подписват от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от 

Страните /“Приемо-предавателен протокол“/. 

Доставката и услугите се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на 

изпълнение на договора. 

Приемането на работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е сключен договор за 

подизпълнение, се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 
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При наличие на подизпълнител, Приемо-предавателният протокол се подписва от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от подизпълнителя. 

Независимо от ползването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 

отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното 

и/или в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да 

бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от 

изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Окончателното приемане на изпълнението на доставката и услугите по този Договор се 

извършва с подписване на Окончателен приемо-предавателен протокол, с включени в 

него приемо-предавателните протоколи за изпълнението заедно с приложени 

доказателства, съгласно Приложенията по договора, подписан от страните в срок до 3 

/три/ дни след изтичането на срока за изпълнение на заявката по Договора. В случай, че 

към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 

Окончателния приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за 

отстраняването им или налагането на санкция. 

При подписването на Окончателния приемо-предавателен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Декларация, че техническите параметри на доставеното 

оборудване отговарят на оферираните от него в Техническото предложение. 


