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1. Предмет на възлагане: 

 

Предмет на обществената поръчка, възлагана от Изпълнителния директор на ИАОС 

е „Доставка на хардуер и техническо оборудване по проект BG02.PDP1: 

„Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и 

докладване””. 

 

2. Описание на дейностите, предмет на възлагане в обхвата на обществената 

поръчка: 

В изпълнение на обществената поръчка, предмет на възлагане, определеният 

Изпълнител следва да осъществи дейности, изразяващи се в следното: 

 

2.1.  Доставка на сървър - 1 бр., със следните минимални технически параметри и 

функционални характеристики: 

2.1.1. Шаси:  

 2U шаси за монтаж в сървърен шкаф; 

 10 позиции за монтаж на дискови устройства, както 3.5", така и 2.5" 

устройства; 

 с две захранвания за резервираност минимум 730W всяко едно. 

2.1.2. Процесори: 

 2 броя. Всеки един да е с минимум 14 физически ядра и минимална тактова 

честота от 2Ghz на всяко ядро. 

2.1.3. Дънна платка: 

 Да поддържа предложените процесори; 

 Да поддържа минимум до 3TB RAM памет DDR4; 

 Поне 24 слота за памет; 

 Да има минимум 4 мрежови порта;  

 Да поддържа IPMI2.0 с отключена пълна функционалност. 

2.1.4. Памет: 

 24 платки по 32GB всяка платка DDR4 REG ECC на 2400Mhz (общо 768GB 

памет). 

2.1.5. 10G свързаност: 

 2 броя двупортови 10G Base-T RJ45 карти. 

2.1.6. Дискови устройства: 

 2 броя сървърни SSD устройства с размер минимум 240GB всяко; 

 Да бъдат с висока надеждност; 

 Скорост на четене при 128KB сектор: 450MB/s;  

 Скорост на писане при 128KB сектор: 410MB/s. 

2.1.7. Охлаждане                                                                                       

 Подходящо за процесорите. 

2.2. Доставка на допълнителна памет, в което число: 

2.1. 8 платки по 32GB всяка платка DDR4 REG ECC на 2400Mhz; 

2.2. 12 платки по 16GB всяка платка DDR4 REG ECC на 2400Mhz. 

3. Доставка на твърди дискове – 5 бр., отговарящи на следните минимални 

изисквания: 

 Всеки по 6TB на 7200 оборота; 

 SATA3, 256MB кеш; 

 Размер на сектора 512Е; 

 Устойчива скорост на устройството: минимум 225MB. 



 

4. Доставка на комутатори – 2 бр., със следните минимални параметри и 

характеристики: 

 16 порта по 1 GB, 

 работна температура от 0 до 50 градуса по Целзий, 

 консумацията на електроенергия да е по-малка от 11.5W 

 

3. Срок за изпълнение на поръчката 

 

Максималният срок за изпълнение на дейностите от обхвата на настоящата поръчка 

е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на 

поръчката. 

 

4. Гаранционен срок 

 

Предлаганите от Участниците гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки 

от: 

- 60 (шестдесет) календарни месеца – за твърдите дискове и 

- 36 (тридесет и шест) календарни месеца – за всички останали обекти на 

доставка. 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен 

протокол между Възложителя и Изпълнителя, в който е отразено приемането, без 

забележки на напълно и в пълен обхват приключилите дейности по доставка на всички 

активи (хардуер и техническо оборудване), предмет на възлагане. 

 

5. Времето за реакция при възникнал проблем в хардуера и/или отделни негови 

компоненти и/или техническото оборудване, обект на доставка следва да е не повече от 4 

часа от констатиране на проблема и уведомяване от страна на Възложителя. 

 

6. Времето за отстраняване на всички появили се дефекти в оферирания от 

Изпълнителя период на гаранционна поддръжка следва да е максимум 3 работни дни.  

 

7. Общи изисквания към доставката: 

 

7.1. доставката трябва да съдържа списък с партидни/фабрични номера на всички 

елементи от доставката, които да бъдат посочени в приемо-предавателен протокол, 

изготвен от Изпълнителя. 

7.2. доставеното оборудване и техника трябва да бъдат технически изправни и годни 

по предназначението си с гарантиран произход, доказан със сертификат, отговарящи на 

изискванията на ISO или други еквивалентни стандарти; 

7.3. доставеното оборудване и техника трябва да бъдат оригинални, нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход и експлоатационна и сервизна документация; 

7.4. доставеното оборудване и техника следва да бъдат предадени в работещ вид. 

Обстоятелството се констатира в приемо-предавателния протокол, изготвен от 

Изпълнителя и назначена от Възложителя комисия; 

7.5. доставеното оборудване и техника трябва да бъдат доставени със собствен 

транспорт включително товаро-разтоварните работи, монтирани, въведени в експлоатация 

и в пълна функционална годност; 

7.6. въвеждането в експлоатация обхваща цялата последователност на инсталиране 

на всички компоненти на оборудването и техниката от разопаковане до пълното 

окабеляване, инсталиране на софтуер (ако е приложимо) и провеждане на тестове за 

доказване на нормалната работоспособност; 

7.7. доставеното оборудване и техника се доставя в оригинална опаковка с 

ненарушена цялост и придружено със следните документи: 



 

-   гаранционна карта; 

-   ръководство за употреба (експлоатационна и сервизна документация) на 

български език; 

-   документация от производителя, съпътстваща продукта/ите. 

 

 


