АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-град
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Разяснение по чл. 189 от ЗОП относно процедура по реда на чл. 20 ал.З от ЗОП с
предмет: „Доставка на офис техника - 27 броя компютърни конфигурации, 10 броя
резервни захранвания /UPS/ - персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ - за
сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой
архивиращо устройство за нуждите на Административен съд София-град”.

Във връзка с получено запитване от 09.11.2016г. давам следното разяснение:
Въпрос 1:
В техническата спецификация за раздел „Компютърни конфигурации - 27
броя” са описа детайлно технически изисквания към настолните компютри,
които насочват към конкретен модел на един производител - HP. Техническите
спецификации описват серия настолни компютри Pro Desk 400 G3 на
производителя HP. За да се преодолее това ограничаващо изискване и да
може повече от един производител да предостави оферта на Възложителя,
моля да потвърдите, че ще приемете предложение за позиция „Разширителни
слотове” към таблицата за „Компютърни конфигурации 27 броя” да се счита за
минимално изискване компютьрната конфигурация да разполага с 3 х PCI
Express х1 (v2.0) и/или 1 х PCI Express х 16 (v3.0)?

Отговор1:
Възложителят ще приеме предложения за позиция „Разширителни
слотове“ към таблицата за „Компютърни конфигурации - 27 броя“, които
покриват като минимално изискване компютърната конфигурация да разполага
с 3 х PCI Express х1 (v2.0) и/или 1 х PCI Express х 16 (v3.0).

Въпрос 2:
С цел осигуряване на оптимална технологична свързаност на настолните
компютри с мониторите ще приемете ли предложение с портове на монитора
VGA; DVD-D или DP (Display Port)?

Отговор 2:
Възложителят ще приеме предложения с портове на монитора VGA; DVI-D
или DP (Display Port).
Въпрос 3:
Моля да потвърдите, че за „Компютърни конфигурации - 27 броя” се изисква
гаранция 36 месеца от производителя?
Отговор 3:
Изискваната гаранция за „компютърни конфигурации - 27 броя“ е 36 месеца от
производителя.

