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Проект 23/07/2/0/00716 „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище "Христо 

Ботев – 1934“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за доставка и монтаж на оборудване за безжичен достъп до интернет в сградата 

 

Предмет  на спецификациите е доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 

оборудване за безжичен достъп до интернет в сградата. Оборудването трябва да съответства на 

следните параметри и минимални изисквания: 

 WiFi покритие на сградата 

o Комутатор 24 порта (интерфейси: мин. 24 x 10/100/1000Mbps PoE+ порта; мин. 2 x 1 Gbps SFP 

слота; MAC адреси: мин. 16K; капацитет на комутираща матрица: мин. 56Gbps; 

производителност: мин. 65 Mpps; заделена мощност за PoE: мин. 370W; стандарти: IEEE 

802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, 

IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, SNMP;  

o Устройства за безжичен достъп: (вградени антени: 2.4 GHz, gain min. 4 dBi, internal omni, 

horizontal beamwidth 360°; 5 GHz, gain min. 4 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360°; 

интерфейси: мин. 1x10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45); конзолен порт за управление; да 

поддържа 802.11a/g/n/ac; 802.11n възможности: мин. 3x3 MIMO with two spatial streams; 802.11n 

and 802.11a/g beamforming; 20- and 40-MHz канали; производителност до 300 Mbps (40 MHz с 5 

GHz) 

o Контролер за устройства за безжичен достъп: (Лицензиран за управление на  мин. 6 access 

points; Wireless стандарти: IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 

802.11h, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac ; Интерфейси и индикатори: 

Конзолен порт: RJ-45 конектор; Мрежа: мин. Четири 1 Gbps Ethernet (RJ-45) порта; 

Wired/Switching/Routing: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 

1000BASE-T, and IEEE 802.1Q VLAN tagging; Криптиране: WEP and Temporal Key Integrity 

Protocol-Message Integrity Check (TKIP-MIC): RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared 

keys); DES: DES-CBC, 3DES). 

o Кабелно трасе: (комуникационен кабел тип усукана двойка: 140м.; захранващ кабел трижилен: 

30м.; кабелни канали PVC, 2м: 80 бр.; накрайници и крепежи: 1 к-т; изтегляне на 

комуникационен кабел: 160 м.; изтегляне на захранващ кабел: 24м.; монтаж на кабелен канал: 

160м.). 

Доставяното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на 

производителя на съответното оборудване, да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични 

опаковки и да фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не 

е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в 

обявлението и да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническите 

спецификации. В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване по време на 

процедурата или изпълнение на договор, поради внедряване на нови технологии, трябва да се 

предложи оборудване със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на 

съответния производител. 

Оборудването трябва да отговаря на стандартните изисквания за функционалност, за 

хигиена и безопасност и да бъдат съобразени с възрастовите особености и физическите 

способности на ползвателите. Компютърното оборудване по всяка позиция, когато е приложимо, 

трябва да бъде доставено със сертификати “CE Mark” и „RoHS” или еквивалентни. Персоналните 

компютри да са от една и съща марка. Изпълнителят трябва да представи при предаването на 

доставката сертификати за произход, както и всички необходими за по-нататъшното използване по 



 

 

предназначение на доставката документи, сертификати, разрешителни, инструкции, гаранционни 

карти и други, когато е приложимо. 

Изпълнението включва доставка с осигурен от изпълнителя транспорт, разходите за който са 

включени в ценовото предложението за изпълнение на поръчката. Изпълнителят осигурява за своя 

сметка складова база за съхранение на доставеното оборудване до момента на монтирането му на 

място при възложителя. Изпълнителят е длъжен да извърши монтаж, инсталация и конфигурация 

на оборудването, след което да извърши пробно изпитване и обучение на персонала за работа с 

оборудването, за което е приложимо. Приемането на доставките ще се осъществява от 

представители на възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол без забележки 

при условията в договора. 

Гаранционният срок на доставяното оборудване е 2 (две) години от датата, следваща деня на 

подписване между страните на приемателно-предавателен протокол, с който се удостоверява, че 

оборудването е доставено, инсталирано, тествано и въведено в експлоатация. Гаранционната 

поддръжка на оборудването трябва да се изпълнява при следните изисквания: 

o Времето за реакция след уведомяване за несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на 

доставеното оборудване да бъде не повече от 4 часа; 

o Времето за отстраняването на несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения да бъде не 

повече от 36 часа. Когато това изисква повече от посочения срок, изпълнителят трябва да 

предостави еквивалентно оборудване (или такова с по-високи параметри) за временна замяна; 

o Гаранционната поддръжка трябва да включва необходимите разходи за труд и всички вложени 

резервни части, компоненти, модули при ремонт; 

o Изпълнителят трябва да предостави консултации и помощ на място, свързани с гаранционната 

поддръжка на оборудването. 

Изпълнителят поема гаранция за нормалното функциониране на доставеното оборудване 

при спазване изискванията на производителя, описани в гаранционната карта, когато е 

приложимо. Дефектите, които не са причинени от неправилни действия от служители на 

възложителя, се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. 

При повреда на оборудването в гаранционния срок, в случай, че повредата не може да се 

отстрани на място и се налага транспортиране до сервизна база или е необходимо произнасяне или 

намеса на производителя и/или негов упълномощен представител, транспортните разходи от 

обектите до сервизната база са за сметка на изпълнителя. В случай, че повредата не може да бъде 

отстранена, дефектиралата вещ се заменя с нова от същия вид и качество. Всеки участник трябва 

да посочи в офертата си предложение за гаранционна поддръжка на оборудването, което ще бъде 

доставяно по съответната обособена позиция от поръчката, в съответствие с горните изисквания. 

 

 


