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Бенефициент: ЕЛТРЕЙД ООД 
Номер на договора: BG16RFOP002-1.005-0016-C02  
Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:  
„Закупуване на ДМА за разработване на иновативна облачна система за отчитане и 
управление на фискални устройства с три обособени позиции:  Обособена позиция 1: 
Компютърна система за разработване на иновативна облачна система за отчитане и 
управление на фискалните устройства; Обособена позиция 2: Уред за измерване на 
смущенията в електрическата мрежа; Обособена позиция 3: Векторен анализатор.“  
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
към обява за откриване  на  процедура  за  определяне  на  изпълнител с предмет „Закупуване на 
ДМА за разработване на иновативна облачна система за отчитане и управление на 
фискални устройства с три обособени позиции:  Обособена позиция 1: Компютърна система 
за разработване на иновативна облачна система за отчитане и управление на фискалните 
устройства; Обособена позиция 2: Уред за измерване на смущенията в електрическата мрежа; Обособена позиция 3: Векторен анализатор.“ 
по договор BG16RFOP002-1.005-0016-C02 между Елтрейд ООД и Министерство на 
Икономиката. 
 Изискване към посоченото оборудване е да притежава следните минимални технически 
характеристики: 
 
 

Обособена позиция Технически характеристики 
 
 
 
 
 
Обособена позиция 1: Компютърна 
система за разработване на 
иновативна облачна система за 
отчитане и управление на 
фискалните устройства 

- Сървър (2 бр.) - Процесор: E5-2630v4 или 
еквивалент, 2.20GHz, 10core, 20MB; Памет: 
16GB (1x16GB Registered DIMMs, 2400 MHz); 
Base или еквивалент; 

- Процесор (2 броя) – E5-2630v4 Processor Kit или 
еквивалент; 

- Памет (14 броя) – 16GB (1x16GB) Single Rank 
x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory 
Kit или еквивалент; 

- Твърд диск (6 броя) – 300 GB 12G SAS 10K 
2.5in SC ENT HDD или еквивалент; 

- Захранване (2 броя) – 500W Flex Slot Platinum 
Hot Plug Power Supply Kit или еквивалент; 

- Софтуер за виртуализация (до 3 виртуални 
хоста/6 процесора); 

- Дисков масив по-голям от 10TByte;  
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Обособена позиция 2: Уред за 
измерване на смущенията в 
електрическата мрежа 

 
- Линия за измерване на смущенията от 9kHz до 

30MHz;  
- Работен ток до 16А;  
- Мрежово напрежение 230V;  

 
 
Обособена позиция 3: Векторен 
анализатор 

 
- Тестови входове – 2 броя; 
- Честотен обхват от 9kHz до 3 GHz; 
- Комплект за калибриране; 
 

 
 
Допълнителни изисквания към оборудването са, както следва:  
 
1. Гаранционно обслужване и отстраняване на възникнала повреда  

 Гаранционно обслужване: 
- За Обособена позиция 1: Компютърна система за разработване на иновативна облачна 
система за отчитане и управление на фискалните устройства 36 месеца от датата на 
подписване на приемо-предавателен протокол;   
- За Обособена позиция 2: Уред за измерване на смущенията в електрическата мрежа 36 
месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол; 
- За Обособена позиция 3: Векторен анализатор 36 месеца от датата на подписване на 
приемо-предавателен протокол  
 

 Максимален срок за гаранционно обслужване:  
- За Обособена позиция 1: Компютърна система за разработване на иновативна облачна 
система за отчитане и управление на фискалните устройства 240 месеца години от датата 
на подписване на приемо-предавателен протокол;   
- За Обособена позиция 2: Уред за измерване на смущенията в електрическата мрежа 240 
месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол; 
- За Обособена позиция 3: Векторен анализатор 240 месеца от датата на подписване на 
приемо-предавателен протокол  

 
 Отстраняване на възникнала повреда: 

- За Обособена позиция 1: Компютърна система за разработване на иновативна облачна 
система за отчитане и управление на фискалните устройства до 24 часа от получаване на 
сигнала за повреда в срока на гаранционното обслужване; 
- За Обособена позиция 2: Уред за измерване на смущенията в електрическата мрежа до 
48 часа от получаване на сигнала за повреда в срока на гаранционното обслужване; 
- За Обособена позиция 3: Векторен анализатор до 48 часа от получаване на сигнала за 
повреда в срока на гаранционното обслужване; 
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2. Доставените стоки: 
 да са нови, неизползвани и са от най-съвременни модели, в които са вложени най-

съвременни технологии и материали;  
 да нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.  

 
  

 


