
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
в открита процедура възлагане за обществена поръчка с предмет 

„Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и 
софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс 

апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в
извънгаранционен срок”

Срок за изпълнение предмета на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано 
от датата на сключване на договора;

M acro на изпълнение: в обектите на „СБР-НК“ ЕАД, както следва:
Централен офис, гр. София, бул. Васил Левски № 54;

^  Филиал Хисаря, гр. Хисаря, бул. ,Хурко“ № 2;
Филиал Овча могила, с. Овча могила, ул. .Детелина“ № 2;

^  Филиал Вършец, гр. Вършец,,Даркова зона“;
4Шлиал Наречен, с. Нареченски бани, ул. ,Д*одопи“ № 1;

^ Филиал Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. ^[(емокрация“ № 46;
^ Филиал Баните, общ. Смолян, с. Баните, ул. “Стефан Стамболов“ № 2;

Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. ,Д11ейново“ № 8;
Филиал Момин проход, гр. Момин проход, ул. ,Дристо Ботев“ № 6;
Филиал Велинград, ip. Велинград, ул. „Гоце Делчев“ Jfe 38;

^  Филиал Сандански, гр. Сандански, ул. „Полковник Дрангов“ Xs 1;
Филиал Поморие, гр. Поморие, ул. „Прбф. Парашкев Стоянов“ Х» 7;
Филиал Баня, Карловско, гр. Баня, ул .,Дипите“ Х® 1;

^  Филиал Павел баня, гр. П а ^  баня, бул. „Освобоадение“ Хе 2.

ОФИС ТЕХНИКА ВКЛЮЧЕНА ЗА ПОДДРЪЖКА:
^  компютърни конфигурации (монитор + компютър)
^преносими компютри 
►UPS устройства
► принтери, МФУ, копирни машини и скенери 
► п^иффни устройства;
►мрежово оборудване, модеми, рутери и др.

СПИСЪК НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПОДДРЪЖКА: 
Приложение към настоящата Техническа спецификация.

I. Поддръжката на офис техниката, доставката и монтажът на резервни части и 
консумативи включва:

Сервизно обслужване на техни1шта (компютри, пренсюими компютри, хардуер и 
софтуер, принтери, скенери, копирни мапцши, монитори, телефонни и факс апарати, 
UPS усзройств^ модеми, рутери и др. техника за следгаранционна поддръжка), 
подробно описана по-горе, осигуряващо работоспособността на всички компютри и 
компютърна периферни чрш ежеседмично посещение на всички адреси на 
Възложителя за обслужване на компютри /стационарни и преносими/ и периферни 
устройства; '
❖  (>гстрщищ^е на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне 
на оборотна технцка с еквивалентни характеристики на ремонтираната;
❖  Инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти;
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Асемблиране на хардуерни компоненти, възстановяване на данни;
^  Инсталиране на програма за антивирусна защита;

Възстановяване на данни;
*t* Премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на WindoAvs
със съхраняване на всички данни;
<• Инсталиране и настройка на лицензирани програми, включване и настройка на 
ADSL, WiFi, 3G, Bluetooth, LAN, PpoE, VPN и др.;

Осигуряване на професионални съвети и насоки за работа с компютри (обучение на 
потребители за компютърна безопасност и използване на програми);
^  Предоставяне на оборотна техника в случаите, когато е необходим продължителен 
ремонт в сервиз на Изпълнителя;

Изготвяне на Експертни оценки и издаване на Протоколи за брак на негодна или 
излязла от употреба компютърна, комуникационна и периферна техника;
4» Почистване и профилактика на техниката по заявка на Възложителя;
4* Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по 
привеждането на гореописаната техника в изправно състояние. Всички операции, 
свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и 
изискванията на производителя за съответната марка техника. Изпълнителят е длъжен 
поне веднъж седмично да посещава обектите на Възложителя за текущо профилактика 
на техниката, какго хардуерна така и софтуерна;
4» Следгаранционното сервизно обслужване се извтфшва в сервизната база на 
Изпълнителя;
4» Ремощът и доставката на консумативи се извършва при необходимост.

П. Сьгласуватеяни процедури по приемане:
4» Изпълнители извършва ремонт на неизправни устройства по местонахождението 
на техниката 1фи Възложителя или в своята сервизна база, след получено от 
Възложителя съгласие.
4» Изпълнителят има следните задължения:

^ Приема заявка за възникнал проблем/повреда, свързана с компютърните 
конфигурации.

^ Изв14>шва преглед на повредените устройства и диагностициране на проблема. 
Отстранява техническите неизправности като подменя съответната резервна 
част, за което е длъжен да посочи писмено (в констативен протокол) 
установената повреда и необходимите за ремонта нови и неупотребявани 
резервни части с гаранция за качество.

4» В случай на нужда от закупуване на резервните части за техниката на Възложителя, 
в констативния протокол относно повредата. Изпълнителят следва да обоснове 
техническата невъзможност на ремонта без тези части, срока и цените, на които може 
да гн осигури или да представи предложение за изваждане от експлоатация на 
съответното устройство.
4» Влагането на резервни часта става след одобрение от страна на Възложителя и сь(Г 
задължително представяне на писмена гаранция за качество.
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Изпълнителят предоставя на Възложителя за използване функционален еквивалент 
на неработещите устройства за времето на ремонта, в случай, че не е в състояние да 
отстрани повредата в установения срок.

Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото 
предложение на Изпълнителя става съгласно официалния ценоразпис на сервиза на 
Изпълнителя и се доказва с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. В 
случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за 
смепгка на Изпълнителя.
❖  Предложените от Изпълнителя резервни части, одобрени от „СБР-НК“ ЕАД, са за 
сметка на Изпълнителя и са включени в месечната абонаментна такса, предложена от 
Изпълнителя по настоящата процедура.,
^  Изпълнителят предава с приемо-предавателен протокол заменените при ремонта 
повредени части и елементи на Възложителя, като те стават собственост на 
Възложителя. Новите вложени при ремонта или замяната части и елементи при 
влагането им също стават собственост на Възложителя.

Ш . Време за реакция ■ отстраняване на възникнала повреда:
1. Време за реакция, при възникнал проблем; до 30 (тридесет) минути с отдалечен 
достъп н физическо посещение до 1 (един) час след получаване на заявка от страна на 
Възложителя.
2. Диагностиката на проблема и отстраняването му ще се извършват в сервизната база 
на Изпълнителя или в съответния обект на Възложителя.
3. Време за изготвяне на констативен протокол и диагностициране на проблема: до 2 
часа от предаване на техниката от Възложителя на Изпълнителя.
4. Времето за отстраняване на проблем ще бъде до 2 работни дни, след извършване на 
диагностиката и коцстатираве на проблема, в случай на направено от Възложителя 
потвърясдение за ремонт.
5. При подаден от служител на „СБР-НК“ ЕАД сигнал за техническа неизправност, 
която трябва да бъде спешно отстранена ще се извършва ,дпщкдентно посепщиие” на 
специалист на Изпълнителя на място в съответния обект на Възложителя - в срок до 30 
минути от подаване на сигнала.
6. В рамките на времето за реакция Възложителят ще бъде информиран за сериозността 
на техническата неизправност и времето, което ще бъде нес^ходимо ^  пълното й 
отстраняване.
7. При поведа, която не може да се отстрани на място, техниката се предава на 
Изпълнителя с подписването на двустранен протокол за ремонт, като при необходимост 
от ремонт на предадената техника извън сроковете предвидени в настоящата 
документацм, Изпълнителят се задължава да осигури оборотна техника с показатели, 
не по-лоши от тези на повредената, до приключване на ̂ монта.

IV. Техяичмки изисквания към доставяните резервни части:
1. Предлаганите от участника pe3q>BHH части следва задължително да бъдат нови и 
неупотребявани, със сертификат за произход и качество.
2. Изпъянигелят следва да посочи г^анционен срок на извършените дейности н
резервни ^сти , който не коже да бъде по-кратък от штет месеца. Гаранционният срок 
на вложшиге резервни ч ш ^  не може да бъде по-кратък от даПення от прошводителя 
им, но не по|-малко от шест месеца. ^ .
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3. Изпълнителят следва да поддържа определена наличност от резервни части и 
консумативи от първа необходимост за компютърната и периферна техника на 
Възложителя.
4. Рю^>вните части се доставят в съответния обект на Възложителя за сметка на
Изпълнителя.


