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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  

по процедура за определяне на изпълнител с предмет  

„Доставка на оборудване за Център по визуална антропология“ 

 

 

 Комисията извършва първоначална проверка за съответствието на техническото 

предложение на участниците с изискванията на това техническо задание. При липса на 

съответствие по някоя от точките от техническото задание офертата на участника няма да 

бъде допусната до оценяване. 

 Всички оферти, които отговарят на изискванията на ПМС 69/11.03.2013 г. и на 

условията на публикуваната публична покана и приложената към нея документация ще 

бъдат разглеждани и класирани според предложената от съответния участник цена.   

 

   

Компютри и хардуер 

№ Доставка  Количество  Описание 

1. Преносими компютри (лаптопи)  4 броя  

  
Процесор 

  
Intel Core i7 3517U 1.90GHz, 
4MB L3 Cache - 2 ядра или 
еквивалент 

  
Дисплей 

  
15.6" Матов FHD LED Backlight 
Anti-glare 
Резолюция на дисплея 
1920x1080 

  
Оперативна памет, слотове 

  
8GB DDR3 1600MHz 

 Твърд диск  1000 GB SATA 

 Графичен адаптер  AMD Radeon HD 8730M 2048 
MB RAM или еквивалент 

  
Оптично устройство 

  
DVD/CD RW 

  
Мрежов адаптер 

  

10/100 с RJ-45 конектор, Wi-Fi - 
802.11 a/b/g/N 

  
Допълнителни портове и слотове 

 VGA, HDMI, Intel WiDi - за 
безжично свързване на лаптопа 
с LCD/плазмени телевизори,  
Жак за слушалки, Вход за 
микрофон, Четец за карти 
памет, Multi-Touch 



ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001 
„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, 

постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) 
с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на    Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз 

 

                                                                       Нов български университет 
 

 

Настоящият документ е изготвен по Договор  №BG051PO001-3.3.06.-0060- C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

2 

  
USB входове 

  

3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 

  
Камера 

  
Вградена 1.3MP камера 

  
Гаранционна поддръжка 

  
Мин. 2 години. 

  Оборудване и съоръжения  

 

 
№ Доставка  Количество  Описание 

2. Стационарна монтажна станция  1 брой  
 Процесор  Intel® Xeon® Processor E5-

2620W  (20M Cache, 3.10 GHz, 
8.00 GT/s Intel® QPI) или 
еквивалент 

 Чипсет  Intel® C602 chipset 
 Кутия и форматен фактор  Макс. 1 RU (rack units) шаси - с 

възможност за монтаж в 
сървърен шкаф и доставка с 
включени релси 

 Оперативна памет  32 GB 1600 DDR3 

 Видео карта  NVIDIA Quadro 4000-. Видео 
памет 2GB / DDR5 или 
еквивалент 

 Твърд диск  512 GB SATA 1st SSD/ 3TB 
SATA 7200 2nd HDD 

  
Мрежов адаптер 

  
10/100 Mbps LAN Card 

  
Оптично устройство 

  
LG BH16NS40 BLUE-RAY RW 
RET или еквивалент 

  
USB входове 

  
6 x 3.0 и 2 x 2.0 

  
Захранване 

  

850W 

  
Дисплей 

  

24” / 1920 x 1080 

  
Софтуер 

  

Windows 7, Adobe 
ProductionPremium CS6 

  
Гаранционна поддръжка 

  

Мин. 2 години. 
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3. Филмов фотоапарат 1 брой 24.3 мегапикселов Full-Frame  

Подвижен 3.0" LCD дисплей 

1920x1080 50p видеоклип или 

еквивалент 

 Гаранционна поддръжка   Минимум 3 години 

4. Фотоапарат за видео с варио 

обектив - 1 

1 брой 24  мегапиксела   

- 1920 x 1080/50p(PAL) Full HD 

видео; 

вход за външен микрофон и 

слушалки 

компактен със сменяема оптика 

или еквивалент. 

 Гаранционна поддръжка   Минимум 3 години 

5. Фотоапарат за видео с варио 

обектив – 2  

1 брой 16  мегапиксела   

- 1920 x 1080/25p(PAL) Full HD 

видео; 

вход за външен микрофон и 

слушалки. 

компактен със сменяема оптика 

или еквивалент. 

 Гаранционна поддръжка   Минимум 3 години 

6. Статив 1 брой за камера 5 кг. 

7. SD карта  1 брой 32 GB 

8. Сет осветление 1 брой  3 бр. х 850w; филтри Daylight; 

дифузьори – комплект или 

еквивалент 

9. Обектив - 1 

 

1 брой 24-70 mm F2,8 

10.  Обектив - 2 1 брой  70 -200 mm F2.8 

11. Поляризационен  

Филтър 

1 брой  B+W CIRCULAR-POL SLIM 

MRC 77mm 

12. UV – филтър 2 броя B+W CLEAR UV HAZE (010M) 

MRC 77mm 

13. Мишки 4 броя Wireless mouse 

14. Безжични микрофони 2 броя Transmission/receiving 

frequencies – 1680; Peak deviation 

- +/- 48 kHz; Frequency response 

(microphone) - 80.....18000 Hz; In 

compliance with  ETS 300422 , 

ETS 300445 , CE , FCC; Audio 

output level (balanced) +10 dBu 

max; Sound pressure level (SPL) 
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130 dB(SPL) max. или 

еквивалент 

 


