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№ Изх. К- 7083#1 от 08.08.2016г.
До
Лицата, заинтересовани от обществена поръчка с предмет: Доставка на
оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в
СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра
Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп

ОТНОСНО: Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с
вх. № К-7083/05.08.2016 г.

ВЪПРОС:
Въпроси относно изискванията на Възложителя
По обособена позиция № 1 Оборудване с видеотехника на класни стаи и
кабинети в СОУ „ Н. Й. Вапцаров”
- По т.1:
Моля да предоставите спецификация относно изискванията за монтаж на
интерактивната дъска – помещение, окабеляване, свързаност.
- По т. 2:
Интерактивната дъска функционира като се свързва с мултимедиен проектор.
Какъв е проектора, който сте предвидили?
Опишете обхвата на монтаж – стойка, захранване, свързаност, кабелни канали,
стандарт за комуникация с източника на предаване/приемане?
- По т.3:
Каква е детайлната спецификация на софтуер офис 2010? Ако визирате MS Office
2010q същият не е в актуалната листа на Microsoft и не може да бъде закупен. Моля
разяснете Вие ли го предоставяте? Каква е операционната система и кой я предоставя?
Необходимо ли е да оферираме доставка на Операционна система и Офис пакет или
само инсталация?
ОТГОВОР:
- По т.1.:
Интерактивната дъска ще бъде монтирана на стената в класната стая. Ще бъде
свързана с компютър /лаптоп/.
- По т.2:
- Параметри: - проекционна система – DLP, яркост – 2700 ANSI, резолюция – 19201080
- Монтаж – висяща стойка от тавана 120 см с закрепвания в 4 точки с мет.
дюбели и гайки
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- По т.3
- Компютъра /лаптопа/ да e с описаните параметри и инсталиран софтуер 2016,
операционна система Windows 10 или еквивалент

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
Съгласно Заповед № ЗК-1252/03.08.2016 г.
Съгласувал:
Николай Николов, Директор Дирекция „Правна”
Изготвил:
Павел Павлов, Ст. Специалист „Инвеститорски контрол”
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