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Оо 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ J 

НАУКА И OБPA300Mltt( )А 

ИНН.ЛИff.ННН РАС Н:.Ж 

ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТ АТА 

ПРОЦЕДУРА. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на компютърна техника за нуждите на Институт по органична химия с 

Център по фитохимия за изпълнение на проект No BGOSM20POOI-1.001-0008 за 

създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии 11 по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 (ОП 
НОИР) в 3 (три) обособени позиции. 

Обособена позиция 2: 
Доставка на изчислителна система от автономни сървърни подове - CPU 

сървъри/работни станции - 3 броя 

J. Съответствие на минималните технически характеристики и фу11кционашюсти 

за конфигурациите, предлагани от участниците за Обособена поз1щ11я 2 

• Табл ица 1. Съответстви е на минималните технически хара кте ри стики и 

функционал ности , съгласно техни.ческото предложение н а РИСК Електроник ООД за 

Обособена позиция 2. 

---- --- ---- --- -------------- --------- ---- -- www. eu fu пd s. Ь g ------ - - - - -- ---- -- - - -- - --- ---- -- ------- --- -

Проект BG05M20POO 1- 1.001 -0008 „Нацио нале н uе 1л1,р п о м ехатрони ка н чисп 1 тех н ологии"', ф 1111 а11сира н от 

Оп ерати в н а програм а „Н аука и об разо ва н ие за и нтел и ге нте н растеж'' 20 14-2020 . съф и11 а н с11ра 11 а от 

Евро п ейс к ия съюз чрез Ев ро п ейск и я фонд за репюнално разв итие. 



• EBPOOEV.CK'1 СЪЮЗ 
t:.RP('1,F,~Ф0!{;.13A
PE""""""'°""3tl><rv.E 

О() 
ЗАЕдНО СЪЗДАЗАМЕ 

х 
НАУКА И ОБРАЗОВдtШЕ ЗА 

11ЮЕЛ>!("ЕНТЕН Рде'ТЕ.Ж 

• 

Таблица 1. Съответствие на минималните технически характеристики и функционалности, съгласно техническото 

предложение на РИСК Електроник ООД за Обособена позиция 2. 

Минимални технически Минимални технически характеристики и функционалности за конфигурацията, 

характеристики и функционалности, предлагана от РИСК Електроник ООД за позиция 2 
изискани от Възложителя за позиция 2 

Описание съгласно техническата Описание на вида и Каталожен номер, на Съответствие 

спецификация на Възложителя характеристиките предлагани от производителя, модел, спрямо 

участника и точно мястото производител и страна на техническите 

където могат да бъдат произход характеристик 

удостоверени (вид документ и изисквани от 

(стр.), хипервръзка и др.) Възложителя 

1 2 3 4 

Работна станция тип 1 

Общи данни 

Supermicro SuperServer htt12s ://www.su12eгmicro.com/en/12ro Съответства 

Производител /марка 
ducts/system/2U/2049/SYS-2049U-

TR4.cfrn 
брошура 

SuperSever 2049U-TR4 htt12s://,1,1ww.su12erm icro.com/en/Qro Съответства 
~ . 

К:-ерия и модел 
ducts/svstem/2U/2049/SYS-2049U-

TR4.cfm 
брошура 

------------------------------------------- \Vv\l \.v . eufuпds.bg -------------------------------------------

Проект BG05M20POO 1-1.001-0008 „Национален център по мехатрон11ка 11 чисти технологии· ', финанс11ран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 20 I-i-2020, съф11нансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги о нално развитие. 
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• Е8РО11ЕЙСКИ СЪЮЗ 
(!WОП{"""'~ЗА 
РЕ~ P"36><!Vf 

Системна платформа 

rтип процесори 

[Брой процесори 

Оо 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

Intel® Xeon® Gold 5215 , 2nd 

)( 
НАУКА И 06РдЗО8д.НИЕ ЗА 

ИЮЕЛЮ'ЕНТ'Е~ РАСТЕЖ 

htt12s://ark.intel.com/conte11t/www/u 
Generation Intel® Xeon® Sса\аЬ\е s/en/arkl12roducts/ 193391 / intel-xeon-
Processors gold-5215-Qrocessor-J 3-75m-cache-

2-50-ghz.html 

4 l1ttgs://ark. i 11te 1 .со 111/ coпten t/www/ us/ en/ ark 
/grodнcts/193391 / intel-xeon-gold-5215-
orocessor-13-75m-cacl1e-2-50-o:hz.ht111I 

!Брой физически ядра на инсталиран 
10 httgs ://ark. i nte l .com/content/www/us/e11/ark 

/groducts/193391 / intel-xeo11-gold-52l5-
процесор grocessor-13-75m-cache-2-50-ghz.html 

13.75МВ httgs: //ark.intel.com/content/www/ us/en/ark 

!Кеш памет на ниво 3 /grodL1cts/ 19339 1 / iritel-xeon-gold-5215-
gюcessor-13-75m-cacl1e-2-50-gl1z.html 

20 httgs ://ark. i nte 1. со 111/со nte nt/\vww/us/ en/ark 

!Брой нишки /grodllcts/193391 / intel-xeorнюld-521 5-

orocessor-13-75m-cache-2-50-o:hz.html 

по един модул А УХ-5 J 2 за ядро httgs://ark. intel.com/content/www/ us/en/ark 

!Векторни процесорни инструкции /grodtrcts/193391 / iпtel-x eo п-gold-5215-
grocessor-13-75m-cacl1e-2-50-gl1z.l1tml 

85W l1tt12s ://ark. i n te 1 . со т!со nten t/ \ vww/ us/ е n/ ark 

[Максимална разсейвана мощност lgrodllcts/ 193391 / intel-xeon-o:old-52l5-
grocessor-1 3-75111-cacl1e-2-50-gl1z. html 

------------------------------------------- \.V\·V \ v .е tr fu пd s. Ь g -------------------------------------------

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

. 
Съответства 

Проект BG05M20POO 1-1 .001 -0008 „Нацио нале н цен~ър по мехатроника и ч11сти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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• ЕВРОflЕЙС~И СЪЮЗ 
Е~~«>1д3А 
J"iE~f'A36;.4"fV;f. 

Основна тактова честота 

Тип поддържана памет 

ПаметRАМ 

Поддържана памет 

Слотове за памет 

Контрол на паметта (ЕСС) 

оь 
ЗАЕ.ДНО С'ЪЗДА8АМЕ 

2.5 GHz 

DDR4-2667 

128Gb 

12ТВ ЕСС DDR4-2933MHz 
RDIMM/LRDIMM 

х 
НАУКА ~1 ОбРА308АНИЕ ЗА 

~1НТЕЛИГЕtm':Н РдСТЕЖ 

' 

httgs ://ark.intel.com/content/www/нs/en/ark 

/grodнcts/ 193391 / intel-xeo11-gold-52l5-
grocessor-13-751n-cacl1e-"-50-gliz.htrnl 

httgs://ark.intel .co m/content/www/нs/en/ark 

/ grodtrcts/ 193391 /intel-xeo11-gold-52 l 5-
grocessor-13-75rn-cacl1e-2-50-gl1z.l1trnl 

httgs: //www.sugermicro.com/en/groducts/sy 
stern/2U/2049/SYS-2049U-TR4.cfm 

l1ttgs://www.sugerrnicro.com/en/groducts/sy 
stern/2U/2049/SYS-2049U-TR4.cfrn 

брошура 

48 DIMM (16 слота на процесор) l1ttgs: //WW\>t.sugerrnicro .com/en/groducts/sy 
stern/2U/2049/SYS-2049U-TR4.cfm 

брошура 

l1ttgs: //www.sugermicro.co111/e11 /groducts/sy 

ЕСС stern/2U/2049/SYS-2049U-TR4.cfrn 
брошура 

Входно/изходни портове и интерфейси 

4 Gigabit Ethernet ports RJ45, 1 RJ45 httgs ://\vww. st1geг111 icro.co111/e11/grod 

Etherпet LAN връзка 1 Gigabit/s Dedicated IPMO LAN port ucts/motherboard/X J 1 ОРН+ 

~ 

1 httgs: //www.sugeпnicгo.co 111 /e11/grod 

Серийни портове 
t1cts/111othe1·board/X 1 1 QPH+ 

------------------------ -- ----------------- \\'\ \'\ v. е tr fu 11ds. bg -------------------------------------------

Съответства, 

надхвърля 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

. 
Съответства 

Проект BG05M20POO 1-1 .001 -0008 ,.Национален център 110 мехатроника н чисти технологии ·· , финансиран от О перативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020, съф11нансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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• ЕВРОnеv.ски съюз 
t:l!f'(Ц;i'O<И "()Н;1 3Л 
Pf.~P"3&'1t :.i!E 

Интерфейси USB 2.0 

Интерфейси USB 3.0 

Съхранение на данни 

Твърди дискове 

, 

оо 
~~ 
л 

ЗАЕдНО СЪЗДАВАМЕ 
НАУКА И ОбРАЗОВАШtf ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

4 11ttQs://www.SUQermicro.com/en/Qrod 
(МВ Х 1 1 QРН+-налични 4 бр. нcts/motherboard/X 1 1 QPH+ 
Headers) 

httQs ://www.sнQermicro.com/en/Qrod · 
2 

нcts/motherboard/X 1 1 QPH+ 

1 х 480 GB SSD (2.5", 6GЬ/s) - httgs ://www.sandisk.com/content/da 
с допустими невъзстановяеми m/sandisk-

грешки при четене (Non-recoveraЫe main/en нs/assets/resoшces/entergri 
Read Errors per Bits Read) не повече se/data-sheets/c loudsQeed-eco-gen 11-
от 1 на 1О18 бита, модел Sandisk sata-ssd-datasheet. Qd f 
CloudSpeed Есо™ Gen. 11 SATA 

SSD брошура 

1х2 ТВ SATAlll (128МВ cache, h ttQS ://www .seagate.com/www-

6GЬ/s, 7200 rpm), 2.5" - модел con ten t/12 roduct-con te11t/ en ter12ri se-

Seagate Enterprise Capacity 2.5 HDD hdd-fam/e11temrise-caQacitv-2-5-

ST2000NX0243 hdd/ e11-u s/ docs/ ent-ca12ac i tv-2-5-

l1dd-ds l 7 l 9-8-l 602gb.12df 

брошура 

------------------------------------------- \ v·\ V\·V .е LI fu 11ds. Ь g -------------------------------------------

Съответства 

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

. 

Проект BG05M20POO 1-1.001-0008 „Наu11о нале н uентър п о мехатроника и ч ист11 технологии„, финансиран от Оперативна програма „Наука и об разование за 

интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално разв11т11с. 
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• О() х Е6РООЕЙСКИ СЪЮЗ 
EJIIOlF.~ QОНо1 ЗА 
l'i0~""3111<T"!' ЗдЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

НАУ><А И 06!'А301!АНИЕ ЗА 

И>ПЕЛИl'ЕНТЕН РАСТЕЖ 

htt11s: //www.seagate.com/www-
сопtепt/ 11rod uct-coпteпt/eпter11rise-hdd-

24 с поддръжка на SASЗ/SA ТАЗ, и fam/eпter11rise-ca11acitv-2-5-hdd/eп-
Брой гнезда за дискови устройства 

NVMe us/docs/eпt-ca11aci!X-2-5-hdd-ds J 7 J 9-8-
J602gb .[1df 

Захранващо устройство (UPS) 

2000 V А 1800W Модел FSP Clшmp https://www.fsp-
Изходна пълна мощност 2К СН-1102 group.com/download/pro/Champ 1 k2 

kЗk Datasheet.pdf 
Минимална изходна активна мощност 

брошура 

Размер на шината - 64 bit 
https://www.asus.com/Grapl1 ics-

Тип на паметта - 2GB GDDR5 DVI 
Cards/GT 1030-SL-2G-

Видео интерфейс D,HDMI 
В RK/specifications/ 

Модел ASUS GeForce GT 1030 2GB 
брошура 

- GTI 030-SL-2G-BRK 

httgs ://www.asнs.com/G1·a11hics-

Обем на паметта 2GB Cards/GT J 030-SL-2G-BRK/s11eci ficati oпs/ 
брошура 

Гаранционна поддръжка 3 години Стр. 2 от Техническото предложение 

Работна станция тип 1 1 

------------------------------------------- \V\N\ v . е LJ fu пd s. Ь g -------------------------------------------

Съответства, 

надхвърля 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

Съответства . 

Проект BG05M::!OPOO 1-1 .00 1-0008 „Нац11онален център по мехатрон11ка и чисти техноло п1и·', финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

11нтелигентен растеж·· 2014-2020, съфинанс11рана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

6 



• ЕВРООеv.ски съюз 
t8"0<1E>O>I Q()IQ 3А 
Ре~РАЗ8><1~Е 

Общи данни 

Производител /марка 

Серия и модел 

Процесор 

Тип процесори 

Основна тактова честота 

Максимална тактова честота 

оь х 
Здедно СЪЗДАВАМЕ 

НАУКА •·1 06РдЗОВАНИЕ ЗА 
ИЮЕЛW'ЕНТЕН РАСТЕЖ 

Supermicro BuildingBlocs Server 
l11t(~s ://www.sugermicro.com/en/gro . 

ducts/motherboard/X 11 DPi-N 
брошура 

httgs://www.sugermicro.com/en/gro 
BuildingBlocs Server Xl 1 DPI-N & 

ducts/motherboard/XI 1 DPi-N 
73204-903В 

брошура 

httgs://ark. intel .com/content/www/t1 
Intel Xeon Gold 6230 2nd Generation s/en/ark/groducts/ 19243 7 /intel-xeon-
Intel® Xeon® ScalaЫe Processors gold-6230-grocessor-27-5m-cache-

2-10-ghz.htm 1 

l1tt12s ://ark. i пtel .com/co11te11t/www/u s/eп/ark 

2.1 GHz /grodвcts/192437/iпte1-хеоп-gо ld-6230-
1:1rocessor-2 7-5 m-cache-2-10-ghz. htm 1 

3.9 GHz l1ttgs://ark. i 11te l .com/coпte11t/\VW\v/u s/e11/ark 

/grodвcts/ 19243 7 /i11tel-xeo 11-go ld-6?JO-
grocessor-27-5m-cache-2- I O-ohz. l1 tm l 

--------------------- ---------------------- \vvvw .е LI fL111ds. Ь g -------------------------------------------

Съответства 

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства, 

надхвърля 

. 
Съответства, 

надхвърля 

Проект BG05M20POO 1-1.00 1-0008 ,.Н ационален център по мехатроника и чисти технологии··. финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж"" 201 ~-2020, съфинансирана от Евроnе!1ския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие . 

7 



• ЕВРОПЕЙСК'.1 СЪЮЗ 
Е8РОПf~~3А 

Pf.~l'AЗI!><'"'*' 

Кеш памет на ниво 3 

Брой физически ядра 

Брой нишки 

Векторни процесор ни 

А VX-512 модули за ядро 

Тип поддържана памет 

инструкции 

Максимална разсейвана мощност 

Размер на думата . 

О() 
здедно СЪЗДАВАМЕ 

27.5 мв 

20 

40 

-
2 

DDR4-2933 

125W 

64 Ьit 

)( 
НАУ'Кд И ОбРдЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕ№•ГЕ: ... ТЕН РАСТЕЖ 

• 

htti2s: //ark.iпtel.com/coпteпt/www/t1s/en/ark 

/groducts/19243 7 /iпtel-xeon-gold-6230-
grocessor-27-5111-cacl1e-2- I O-gl1z.l1tml 

l1ttgs://ark. i nte 1 .со m/ со n te11 t/www/us/ en/a rk 
/groducts/ 192437 / iпtel-xeon-gold-6230-
grocessor-27-5m-cache-2- I 0-ghz.html 

httgs://ark.intel.com/content/www/us/en/ark 
/groducts/ 192437 /iпtel-xeon-gold-6230-
grocessor-27-5m-cache-2-10-ghz.html 

l1ttgs ://агk. i n te 1.со m/coпtent/WW\v/us/ en/ark 
/groducts/ 19243 7 / intel-xeon-gold-6230-
grocessor-27-5m-cache-2- I 0-ghz. htn1I 

l1ttgs://ark.intel.con1/content/www/us/e11/ark 
/grodllcts/ 19243 7 / intel-xeon-gold-6230-
grocessor-2 7-5 ni-cache-2-10-ghz. htm 1 

https://ark. i nte l . com/content/wwv,1/us/eп/ark 

/grodllcts/ 19243 7 / iпtel-xeon-gold-6230-
grocessor-27-5111-cache-2- I O-o:hz.l1tml 

l1ttgs ://ark. i пtе 1 .со 111/coпteпt/\N\NW/us/en/ark 

/grodllcts/ 192437 / intel-xeon-gold-6230-
gюcessor-27-5111-caclie-2- I 0-ghz.html 

------------------------------------------- \.V\.V\ v . е LI fi.1 nd s. ь g -------------------------------------------

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства, 

над.хвърля 

Съответства 

Съответства 

. 

Проект BG05M20POO 1-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии··_ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж·' 20 14-2020, съф инансирана от Европейския съюз чрез Европейски я фонд за регионално развитие. 
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• ЕВРО11€1'1СКИ СЪЮЗ 
EUPO<'.I;>=< ФСН;1 ЗА 
pt.·~pл3(\)'11'W: 

Дата на въвеждане в продажба 

Брой инсталирани процесори 

ПаметRАМ 

Тип оперативна памет 

Поддържана памет 

16DIMM 

Контрол на паметта (ЕСС) 

-

Оо 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

01.07.2019г. 

2 

256GB (8 х 32GB) 

DDR4-2666 

4ТВ ЕСС LRDIMM 

16DIMM 

ЕСС 

Входно/изходн11 портове и интерфейси 

)( 
НдУХА. И 06РдЗОВдtЩЕ ЗА 

ИНТЕ№1N:НТЕН РдС'ТЕЖ 

https ://techпical .c ity/en/cpu/Xeoп-Gold-

6230 

htt12s ://ark . intel .com/content/www/us/en/ark · 
l12roducts/ 192437/intel-xeon-gold-6230-
12rocessor-27-5m-cache-2- I 0-ghz.html 

htt12s://\vw-.v.st112ermicro .con1/e11/12roducts/m 
otherboard/X 1 1 DPi-N 

брошура 

htt12s ://\vw-.v.su12ermicro.com/en/12rodt1cts/m 
otherboard/X 1 1 DPi-N 

брошура 

htt12s ://www.su12ermicro .com/en/12roducts/m 
otherboard/X 11 DPi-N 

брошура 

htt12s ://\vw..,v. s t112erm icro. со m/ е11/ 12rod t1cts/m 
otherboard/X 11 DPi-N 

брошура 

htt12s :// \VW\,v. s t112erm i с го .со m/ en/ J2 rod нcts/ m 
otherboard/X 1 1 DPi-N 

брошура 

--------------------- ---------------------- \V\V\ V .е U ftl lld S. Ь g -------------------------------------------

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

. 

Проект BG05M20POO 1-1 .00 1-0008 „Н ацио нален център no мехатроника и чисти технологии··, финанс11ран от Оnератив 11 а програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 20 J 4-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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111 
ЕеРООейсК'" съюз 
Е 6"Qlf >IC»< «Х1 ЗА 
P{ f'-~P~!v.f: 

Ethernet LAN връзка 1 GigaЬit/s 

Серийни портове 

USB портове на предния панел 

USB портове на задния панел 

Съхранение на данни 

, 

Оо ~х ' 

ЗАЕ.ДНО СЪЗДАВАМЕ 
НАУf{А И ОбРАЗОВАН•tЕ 3.А 

ИНТЕ№Ч"ЕtП'ЕН РАСТЕЖ 

httgs://\vww.sщ~erm icro.com/enl12ro 
2 

dL1cts/motherboard/X 1 1 DPi-N 

2 СОМ Ports ( 1 rear, 1 header) httgs://www.su12ermicro.com/enl12ro · 
ducts/motherboard/X 11 DPi-N 

2 USB 3.0 и 2 USB2.0 htt12s ://www. su 12ег111 icro .com/ en/12ro 
dL1cts/motherboard/X 1 1 DPi-N 

2 USBЗ.O и 2 USB2.0 htt12s://www.su12ermicro.com/en/12ro 
ducts/motherboard/X 1 1 DPi-N 

1 х 960 GB SSD (2.5", бGЬ/s) htt12s://www.sandisk.com/content/da 
с допустими невъзстановяеми m/sandisk-

грешки при четене (Non-recoveraЫe main/en us/assets/resoшces/enter12ri 
Read Errors per Bits Read) не повече se/data-sheets/c loudsgeed-eco-gen 11-
от 1 на 1О18 бита, модел Sandisk sata-ssd-datasheet. gd f 
CloLldSpeed Есо™ Gen. 11 SATA 

SSD брошура 

2 х 2 ТВ SATAlll (128МВ , бGЬ/s, l1ttgs ://wW\v.seagate .comlwww-

7200 rpm) content/datasheets/gd fs/ent-cag-3-5-

--------------------- --- ------------------- \ V\ \'\·\' .е tl ft1 nd s. Ь g ------------------------------------- ------

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

. 

Проект BG05M20POO 1-1 .001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии" , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж·' 2014-2020. съф11на нс ирана от Европейския съюз чрез Европ ейския фонд за регио нално развитие. 

10 



• ЕВРООtЙСК'.! СЪЮЗ 
l<ePOOf"""" "'°'1о13А 
PE.~Pi\.3&4'tVE 

Дисков контролер 

Твърди дискове (размери) 

Брой гнезда за дискови устройства 

Оптично устройство 
, 

Захранващо устройство (UPS) 

Оо 
~\).' 
л 

• 

ЗАЕдНО СЪЗДАВАМЕ 
НАУКА И ОбРА.ЗОВАНltЕ 1А 
ИНТЕЛ;lft'нrен РАСТЕЖ 

с допустими невъзстановяеми l1dd-data-sheetDS 1882-2-l606US-
грешки при четене (Non-recoveraЫe en US.pdf 
Read Errors рег Bits Read) не повече 
от 1 на 1О15 бита за всяко дисково брошура 

устройство, Модел Seagate 
Enterprise Capacity 2.5 HDD 
ST2000NM0055 
RАШ О, 1, 5, 10, 50, 60 с 
възможност за управление на не по- https://www.supermicro.com/en/pro 
малко от 8 SAS/SA ТА дискови ducts/accessories/addon/ А ОС-
устройства - модел Supermicro SЗ 108L-H8iR.php 
АОС-SЗ 108L-H81R- l 6DD 

httgs: //WW\.\'.seagate.coin/www-

3.5" content/ datas heets/gd f s/ en t-ca g-3-5-hdd-
data-sheetDS l 882-2- l 606US-en US.gdf 

httgs: //\v\v\v.seagate.com/\vww-

4 со11 tent/ datasheets/gd fs/en t-cag-3-5-11dd-
data-sl1eetDS l 882-2- l 606US-e11 US.gdf 

l1tms ://w\v\v. s u gerin i его. со т/ en/g гоd ucts/ т 
DVD-RW otl1erboard/X 11 DPi-N 

брошура 

https ://\\rvvw. tsp-
group.com/download/pro/Champ 1 k2 

k3k Datasheet.pdf 

------------------------------------------- \ V\ V\ \ .е U fu lld S. Ь g -------------------------------------------

Съответства, 

надхвърля 

~ 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

. 

Проект BG05M20POO 1-1.001 -0008 „Национален център 110 мехатроника 11 ч11сти технологии ", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

1] 



EBPOl'IEЙCK>I СЪЮЗ 
t.6POГ!f~;.-1 ~ЗА 
l't't'>IO•<A!HO r"3!\Иi~<' 

Изходна пълна мощност 

Изходна активна мощност 

О() 
ЗАЕдНО СЪЗдl<ВАМЕ 

2000 VA 

1800W 

-х 
НАУКА Н 06РАЗ.ОВАНИЕ ЗА 
ИН1ЕЛW'ЕН~Н РАСТЕЖ 

' 

брошура 

https://www. fsp-
group.com/download/ pro/Cl1amg 1 k2k3k D 

atasheet.pdf 

https://W\V\.v.fsg-
group.com/download/gro/Cl1amg 1 k2k3k D 

atasheet.gdf 

httgs://www. fsg-
Комплект за поставяне на UPS-a като group.com/download/gro/Chamg 1 k2k3 k D 

свободно стоящ (Tower) 
да 

atasheet. gd f 

htt12s ://www .asus.co111/Gгa12h ics-
DVI О, HDMI, Модел ASUS Cards/GT 1030-SL-2G-

Видео интерфейс 
GeForce® GT 1030 2GB -GT\030- BR K/s12eci ficatioпs/ 
SL-2G-BRK 

брошура 

~ 64 bit l1ttps :/ /www.asus.com/G 1·agh ics-
Широчина на шината Cards/GT 1030-SL-2G-B RK/sgeci tlcations/ 

11 ttgs ://W\V\V .as t1s. со m!G ragl1 i cs-
Тип на паметта GDDRS Cards/GT 1030-SL-?G-B R K/speci ficatioпs/ 

------------------------------------------- \ V\N\V . е LI ft1 пds . Ь g -------------------------------------------

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

Съответства . 
Съответства 

Проект BG05M20POO 1-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии· ' , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интел игенте н растеж" 2014-2020, съфинансирана от Евроnейския съюз чрез Евроnейския фонд за регионал но развитие. 
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• ЕВРОilЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕ~ «>-!Д 3А 
Pf~~t~ 

Обем на паметта 

Монитор 

Тип 

Диагонал на екрана 

Клавиатура и мишка 

Клавиатура 

Мишка 

. 

оо 
ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ 

2GB 

АОС E2470SWDA 

FHD 

23,6" 

Нал ични 

Нал ични 

х 
НАУКА Н 06РА.308д.Нt'tЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН Р.а\С1'ЕЖ 

httgs://www.asus.co m/G1·aghi cs-
Cards/GT 1030-SL-2G-B RK/sgeci fi cations/ 

httgs ://eu.aoc.com/en/mon itors/e24 7 
Oswda 

брошура 

l1ttgs://eu .aoc.co111/en/mon itors/e24 70s,vda 

брошура 

httgs://eu .aoc.com/en/n1011itors/e2470swda 

брошура 

l1ttgs ://\V\V\ V. loo: i tech. со m/ е 11-

roeu/groduct/ke,,board-k 120-busi ness 

httgs://\V\V\V. log itech.co111/e11-
roeu/groduct/kevboard-k 1 20-b u si пess 

------------------------------------------- ' v' ,,,, .. е LI fu пds . Ь g -------------------------------------------

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

. 
Съответства 

П роект BG05M20POO 1- 1.00 1-0008 , .Наш10нален uе нтър no мехатро н ика и ч 11 сти тех ноло гии „. ф инансиран от Операти вна програма „Наука и образован ие за 

и нтел и ге нте н растеж" 20 14-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие . 

13 



• ееРО11ейски съюз 
01.РОГЕ~~ЗА 
РЕГИ<>W»tО Р"3&<11<€ 

О() х 
ЗАЕдНО СЪЗДАВАМЕ 

НАУКА И 06Pд300AtНtf. ЗА 

ИИТЕЛl\ГЕНТЕН РАСТЕ.ж 

Работа с пълно натоварване в режим 
Сървъра е предназначен за https ://www.supermicro .com/en/pro 

7х24 
натоварване в режим 7х24 ducts/motherboard/X 1 1 DPi-NT 

Възможност за отдалечен контрол, 
Наличен с 1 RJ45 Dedicated IPMI htt12s :l/www.su12ermicro.com/en/12rodL1cts/m 

стартиране, загасяне и наблюдение 
LAN port otherboard/X 1 1 DPi-NT 

Гаранционна поддръжка 3 години Стр. 2 от Техническото предложение 

Работна станция тип 111 

https://www.sL1perm icro .co111 /en/pro 

Производител /марка 
Supermicro BuildingBlocs Server ducts/motherboard/X11 DPi-NT 

брошура 

BuildingBlocs Server Х 11 DPl-NТ & https://www.supermicro.com/en/pro 
, 

Серия и модел 73204-9038 dL1cts/motherboard/X 1 1 DPi-NT 
брошура 

------------------------------------------- \ V\.V\\' .е LI fu пd s. Ь g, -------------------------------------------

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства . 

Проект BG05M20POO 1-1 .001 -0008 „Нац11онален центьр по мехатроника и чисти технологи11·', финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интел11гентсн растеж'· 20 14-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

14 



• esroneйct<'.-. съюз 
EJIPQ<JI;"""" ~ 3А 
PEn~«H\'31!><1Иf 

Процесор 

Тип процесори 

Основна тактова честота 

Максимална тактова честота 

Кеш памет на ниво 3 

Брой физически ядра 

„ 

Брой нишки 

оо х 
З.АЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

НАУКА Н ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕ/d\f!ОНfЕН РАСТЕЖ 

httgs://ark.intel.com/conte11t/www/u 
Intel Xeon Gold 6230 2nd Generation s/en/ark/groducts/ 19243 7 / intel-xeon-· 
Intel® Xeon® ScalaЫe Processors gold-6230-grocessor-27-Sm-cache-

2-10-ghz.htm I 

httgs ://ark. i nte l .com/content/www/ us/en/ark 
2.1 GHz /groducts/ 192437 /intel-xeon-gold-6230-

grocessor-27-Sm-cache-2- I 0-ghz.html 

httgs ://ark. i nte l .com/ co11teпt!ww>v/ us/ en/ ark 
3.9 GHz /grodllcts/ 192437 /intel-xeoп-gold-6230-

grocessor-27-Sm-cache-7- I 0-ghz.html 

httgs ://ark. i пtе 1.com/ со n ten t/\V\V\v/ u s/ e11/ ark 
27.5 мв / groducts/ 197437 / intel-xeon-gold-6230-

grocessor-27-5m-cac11e--,_ 1 O-gl1z.l1tml 

httgs :/ /ark. i пtе 1. со m/ conte11 tl'N\\"W / us/en/ark 
20 /groducts/ 19243 7 /iпtel-xeoп-gold-6230-

grocessor-27-5m-cacl1e-2-1 O-gl1z.html 

l1ttgs :/ /ark. i ntel . com/coпte11t/w\>.'\V/us/e11/ark 

/ grodt1cts/ 19243 7 /iпtel-xeoп-go ld-6230-
40 

grocessor-27-Sm-cache-2- I 0-ghz.html 

------------------------------------------- \V\ \' W .е LI fu пd s. Ь g -------------------------------------------

Съответства, 

надхвърля 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

Проеп BG05M20POO 1-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технопогии··, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж'" 2014-2020, съфинанс11рана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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• евРОnейски съюз 
ewo<!l:ИCICI< ~ЗА 
P€1"\10!W'ti0 "'31!;1T"t 

Векторни процесорни 

А VX-512 модули за ядро 

Тип поддържана памет 

инструкции 

Максимална разсейвана мощност 

Размер на думата 

Дата на въвеждане в продажба 

Брой инсталирани процесори 

, 

Памет RAM 

оъ 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

-
2 

DDR4-2933 

125W 

64 bit 

01.07.2019 Г. 

2 

192 GB 

х 
< 

НАУКА И ОSРАЗОВАНИ:f ЗА. 
ИIOENIЛOl-f'ltiH РАСТЕЖ 

htt12s ://ark.i11tel.com/co11te11t/www/us/e11/ark 
/12roducts/ 19243 7 /i11tel-xeo11-go ld-6230-
12rocessor-27-5m-cacl1e-2- I O-gl1z.l1tml 

htt12s://ark.i11tel.com/co11te11t/www/us/e11/ark 
/12rodнcts/ 192437/intel-xeo11-gold-6230-

12rocessor-27-5 m-cache-2-1 O-ghz. l1tm 1 

htt12s://ark. i ntel .com/content/www/us/e11/ark 
/12roducts/ 192437 /intel-xeoп-gold-6230-
12rocessor-27-5m-cacl1e-2-I O-gl1z.l1tml 

htt12s ://ark. i 11tel .com/co11tent/www/us/eп/ark 

/12roducts/ 192437 /intel-xeon-gold-6230-
12rocessor-27-5 m-cache-2-10-ghz. htm 1 

htt12s://tecl1nical .ci!_y/e11/c12u/Xeon-Gold-
6230 

htt12s://ark. i 11te l .com/content/www/us/e11/ark 
/12юducts/ 192437/ intel-xeon-gold-6?30-
12rocessor-27-5m-cache-2- I O-gl1z.html 

httgs://www.sugermicro.com/en/gro 
ducts/motherboaгd/X 1 1 DPi-NT 

брошура 

------------------------------------------- w'"''·V . е u fu 11ds. Ь g, -------------------------------------------

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

1 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Проект BG05M20POO 1-1 .001-0008 „Н а 11и о нале н це нтър по мехатроника и чисти технологии·· . фин ансиран от Оперативна програма „Нау ка и образование за 

интелигентен растеж" 20 J 4-2020. съфинансирана от Европейския съюз ч рез Европейския фонд за регионално развитие . 
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111 
евРОnейски съюз 
elj!'()rni...,,,. w.~ эл 
PF.~PA3tU4TИE 

Тип оперативна памет 

Поддържана памет 

Слотове за памет 

Контрол на паметта (ЕСС) 

оъ 
здедно СЪЗДАВАМЕ 

DDR4-2666 

4ТВ ЕСС LRDIММ 

16 DIMM 

ЕСС 

Входно/изходни портове и интерфейси 

Ethernet LAN връзка 1 О Gigabit/s 2 

Серийни портове 1 

* 2 USB2.0 портове и 2 USBЗ.O 

\9' 
л 

НАУКд ~1 06РАЗОедНИЕ ]А 

ИНТЕl\W'ЕНТ1'Н РАСТЕЖ 

htt12s://www.su12eпnicro.com/enl12rodt1cts/m 
otherboard/X 1 1 DPi-NT 

брошура 

l1tt12s://WW\v.su12ermicro.com/en/12roducts/m 
otherboard/X 1 1 DPi-NT 

брошура 

htt12s://www.su12ermicro.com/enl12roducts/m 
otl1erboard/X 11 DPi-NТ 

брошура 

htt12s ://v.'W\v. s u12erm icro . со m/ en/12roducts/m 
otherboard/X 1 1 DPi-NТ 

брошура 

httgs://\N\VVV.Sltgerrn icro.com/en/gro 
ducts/motl1erboard/X 1 1 DPi-NT 

l1tt12s :l/ww\v.su12ermicro.com/en/12roducts/m 
01l1erboard/X 1 1 DPi-NТ 

Интерфейси USB 
портове на предния панел и 2 USB l1tt12s://ww\v.su12ermicro.com/en/12rodt1cts/m 

otl1erboard/X 11 DPi-NТ 
2.0 портове на задния панел 

------------------------------------------- \V\N \V .eufu11ds. bg -------------------------------------------

Съответства 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

. 
Съответства 

Проект BG05M 20POO 1-1 .001-0008 „Национале н це нтър п о мехатро н11ка 11 чисти технолог11и · · , финансиран от Оперативна програма „Нау ка и образова ние за 

интел игенте н растеж" 20 14-2020. съфинансирана от Европейския съюз ч рез Европейския фонд за регионално развитие. 
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• ееРОnейеки съюз 
f1$РОПЕ~ ФО>\,1 ЗА 
Pf.~f>A38}(JV.f. 

Съхранение на данни 

Дискова памет 

Дисков контролер 

. 

оь 
.~\;/ 
л 

' 

ЗАЕдНО СЪЗДАВАМЕ 
НАУКА И ОбРАЗОСА.tiИЕ ЗА 

11НТЕЛИГЕНТ1'Н РАСТЕЖ 

l х 960 GB SSD (2.5'', 6GЬ/s) 
httgs://www.sandisk.com/content/da 

с допустими невъзстановяеми 

грешки при четене (Non-recoveraЫe 
m/sandisk-

main/en LJs/assets/resources/entergri Read Errors per Bits Read) не повече 
от 1 на 1О18 бита, модел Sandisk se/data-sheets/cloudsgeed-eco-genII-

CloudSpeed Есо™ Gen. II SATA sata-ssd-datasheet.gdf 

SSD 
брошура 

2 х 2 ТВ SATAill (\28МВ, 6GЬ/s, 
7200 rpm) 
с допустими невъзстановяеми httgs ://www.seagate.com/www-

грешки при четене (Non-recoveraЫe con ten t/ datasheets/gd fs /en t-cag-3-5-

Read Errors per Bits Read) не повече hdd-data-sheetDS 1882-2- l 606US-

от 1 на 1О15 бита за всяко дисково en US.gdf 
устройство. Модел Seagate 
Enterprise Capacity 2.5 HDD брошура 

ST2000NM0055 
RАШ О, 1, 5, 10, 50, 60 с httgs ://v,i\VVV .sщ2еп11 icro .com/en/gro 
възможност за управление на не по- ducts/accesso ries/addon/ А ОС-
малко от 8 SAS/SA ТА дискови SЗ 108L-H8iR.ghQ 
устройства - модел Supermicro 

------------------------------------------- \ V\NW .е u fll пd s. ь g -------------------------------------------

Съответства 

~ 

. 
Съответства, 

надхвърля 

Проект BG05M20POO 1-1.001-0008 „Национален център no мехатрон11ка и чисти технологии··, финансиран от Операт11вна програма „Наука и образование за 
11нтелиrентен растеж" 2014-2020, съф11нан с1 1ран а от Европейския съюз чрез Евроnеli ския фонд за регионално развитие. 
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• ЕВРООЕЙСКИ СЪЮЗ 
~ei'l?Пlii'lcn< «:Жд ЗА 
P(~1"'31Ь<JV,( 

Брой гнезда за дискови устройства 

Оптично устройство 

Захранващо устройство (UPS) 

Изходна пъл на мощност 

Изходн а а кти вна мощност 

Оо 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

АОС-SЗ 108L-H8JR-I 6DD 

4 

DVD-RW 

Модел FSP Champ 2К СН- 1 102 

2000 VA 

1800 w 

Ком плект 3а поставяне на UPS-a като Да 

свободно стоящ (Tower) 

~-

л 
'< 

НАУКА И ОБРА30ВАНttЕ ЗА. 
ИНТЕМЧ'ЕНТНi РАСТЕЖ 

httgs://www.sugermicro.com/en/gro · 
ducts/accessories/addon/ А ОС-

SЗ 108L-H8iR.QhQ 

l1ttgs://www.sugermicro .com/groduc 
ts/accessories/?m 1 g=O 

httgs://v.'Ww. fsg-
groug .com/download/gro/Chamg J k? 

k3k Datas l1 eet.gdf 
брошура 

h11ps ://' v'''' v. fsp-
o:roup.corn/do,vnload/11ro/Chanip 1 k2k3k Datash 

с~СрdГ 

брошура 

https ://\\·"\\·\v. fsp-
o:roup.co111/do,vл l oad/11roiC l1ani12 I k2k3k Datash 

е..:ц1JГ 

брошура 

lнtps : //'Л"\V\v . fs p-
groL1 p.co111/download/ p1·0/Cha111p 1 k2k3k D 

atasl1eet. pd r 

------------------------ -------------- - ---- \ V\N\ V. е LI fLI lld S. Ь g -------------------------------------------

Съответства 

Съответства 

" 

Съответства 

Съответства 

Съответства, 

надхвърля• 

Съответства 

Проект BG05M20POO 1- 1.001 -0008 „Н ационален център по мехатроника и ч исти тех нологи и··. фи нансиран от Операт11вна програма „Н ау ка и образование за 

интел игентен растеж" 20 14-2020, съфi-rнанс ирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регио нал но развитие. 
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• Е6РОГIЕЙСКИ СЪЮЗ 
t8ЮЩ"""'1 «><:! ЗА 
PE~f'AЗfl:Jo1l'Y'.f. 

Оо 
ЗАЕдНО СЪЗдАВАМЕ 

)( 
НАУКА Н 06РА.З06АНИЕ. ЗА 

ИНТЕЛWЕНТЕИ РАСТЕЖ 

'< 

l1ttps ://www. fsp-
Контролер за управление през мрежови Наличен SMNP контролер Модел group.com/download/pro/Champ 1 k2 
интерфейс SNМP-001 k3k Datasl1eet.pdf 

DVI О, HDMI, Модел ASUS https://www.asus.com/Graphics-
GeForce® GT 1030 2GB - GTI 030- Cards/GTI 030-SL-2G-

Видео интерфейс 
SL-2G-BRK BRK/speci fications/ 

брошура 

httgs://www.asвs .com/Graghics-

Широчина на шината 
64 Ьit Cards/GT 1030-SL-2G-B RK/sgecifications/ 

брошура 

httgs ://www.asвs.com/Graghics-

Тип на паметта 
GDDR5 Cards/GT 1030-SL-')G-BRК/sgecifications/ 

брошура 

l1ttgs ://W\VW.asвs.com/Graghics-

Обем на паметта 
2GB Cards/GT 1030-SL-2G-BRK/sgecifications/ 

брошура 

https://eu.aoc.com/en/mo11itors/e227 

АОС E2270SWDN Os\vdn 
Монитор 

~ брошура 

11 ttgs :// eu. а ос. со 111/е 11/ 1110 n i tors/ е2270 s \Vd n 

Тип 
FHD 

брошура 

------------------------ ------------------- \ V\ , ., v .е LI fв 11d s. Ьо. -------------------------------------------

Съответства 

· Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

. 
Съответства 

Проект BG05M20POO 1-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии„ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интслиrентсн растеж" 20 14-2020, съфннансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие . 

20 



• ЕВРООейеки съюз 
Е8РО'11ЙСIО< ФО'1д ЗА 
Pet'i1C-.0 PAЗt\>ITV.t' 

Оо -х 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

НАW..А. i\ ОбРАJОВАЖtЕ ЗА 
ИНТЕЛ1\ГЕНТ1'Н РАСТЕЖ 

htt12s ://eu.aoc.coni/e11/nionitors/e2270swdn 

Диагонал на екрана 21.5" 
брошура 

Клавиатура и мишка 

Клавиатура 
Налична LOGIТECH Corded l1tt12s://\V\V\V. log i tecl1.co ni/ еп-

Keyboard К 120 
roeu/12roduct/kevboard-k 120-business 

Мишка 
Налична LOGIТECH Corded Mouse htt12s ://\V\-V\V. log i tech. со ni/ en-

BIOO 
roeu/groduct/keyboard-k 1 "0-business 

Работа с пълно натоварване в режим Сървъра е предназначен за 
htt12s ://www.sщ2errnicro.com/en/12ro 

7х24 натоварване в режим 7х24 ducts/motherboard/X 11 DPi-NT 

Възможност за отдалечен контрол, 
Наличен с 1 RJ45 Dedicated IPMI htt12s://www.su12ermicro.com/en/12ro 

стартиране, загасяне и наблюдение 
LAN port ducts/motherboaгd/X l 1 DPi-NT 

Гаранционна поддръжка 
3 години Стр. 2 от Техническото предложение 

чл.36а, ал.З от ЗОП 
· -------~·-········-~---·····················./ 

l Комисия в състав: J 
Председател: доц. д-р Милена Сп 

Заличена информация на основание 

Членове: 

------------------------------------------- \.V\ V\ \' .е ll fu 11 J S. ь g -------------------------------------------

Съответства, 

надхвърля 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Проект BG05M20POO 1-1 .001-0008 „Национален център по мехатроника и ч11ст11 технологии". финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интели гентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европеi1 ския съюз чрез Евро пейскr1я фонд за регионално развитие. 
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• ЕВРО11ЕИСКИ СЪЮЗ 
(OPOn( ..\СА(~ С>ОНд 1А 
PEr"1.•0WJ'li() P,\)Ej;wt}Y:I 

проф. д-р Маргарита Попова 

доц. д-р Снежанка Бакалова 

доц. д-р Мирослав Рангелов 

юрист Анелия Мутафова 

\> 

оъ 
ЗАЕдНО СЪЗДАВАМЕ 

..__ Заличена информация на основание чл.36а, ал .3 от ЗОП 

Заличена информация на OCIJO Ш:\ l! L' "' - зоn \iОП 
Jl 3 01: 1 1 ---r--- „„ 36а, а . 

\1\С ..,,„ 
. осно\3-а\\ 

\l\S\. Н'3 / 
\'\\\~ov~au. -·············· 

ЗaJl\I\ qe\\a ,71 r 
110t LO ( ·rru 'Е9( 'Uh ~ИТШНО!I:)О ЕН ~и'Пuwdофни UH~hИirnt 

-=---, 

------------------------------------------- www .eufu nds. bg -------------------------------------------

Проект BG05M20POO 1-1 .001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие . 
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• ЕВРОnЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕОРОЩИС!<>\ СОt'д :µ 
Pl'nlOIWIНO РАЭВИТl<Е 

оъ 
ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ 

НАУКА И ОБР,\ЗОВА/МЕ ЗА 
ИlfТЕМ!f"ЕНТЕН J>ActEЖ 

2. Оценка на техническите преимущества на конфигурациите, предлагани от участниците за Обособена позиция 2. 

Таблица 2. Оценка на техническите преимущества съгласно техническото предложение на РИСК Електроник 

ООД за Обособена позиция 2. 

Допълнителни 

технически 

характеристики и 

приложения, 

определени от 
Технически параметри посечени в офертата на РИСК Електроник 

Възложителя като 
ООД за позиция 2 

Оценка 

„ технически 
преимущества" и 

включени в 

методиката за оценка 

за позиция 2 
Отговаря/не 

Параметър за оценка Относителна Наличност и стойност на параметъра, предлаган от отговаря на 

№ изискван от тежест участника и точно мястото където може да бъде удостоверен представения Точки 

Възложителя /точки/ (вид документ (стр.), хипервръзка и др.) доказателствен 

материал 

1 2 3 4 5 6 , . 
Обособена позиция 2: Доставка на работна станция от тип 1 

------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------

Проект BG05M20POO 1-1 .001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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• ЕВРОЛЕйСКИ СЪЮЗ 
t6РООfИс«и оОО!<д 3" 
PEr\tO!WIНOPAЭl!•TИE 

1 

2 

3 

4 

Допълнителна 

RAM памет 
64 GB DDR4, 
2400/2666 МНz 

Допълнителен твърд 

диск 

2 ТВ, максимален 

размер 3.5" 

Допълнителна 

RАМ памет 

64 GB DDR4, 2666 
МНz 

Окомплектоване 

с външен твърд 

ДИСК 

2 ТВ, 2.5", USB3.0 
интерфейс 

Оо 
эдедно СЪЭдАВАМЕ 

20 

15 

НАУКА И ОБРАЗОВАН\4€ 3А 
ИН'fС/IWf'_НТЕН РАСТЕЖ 

Не се предлага 

Не се предлага 

Обособена позиция 2: Доставка на работна станция от тип 11 

Не се предлага 

20 

Външен диск Seagate М3 PortaЫe 2ТВ 2,5" USB 3.0 
htt12s://maxtor.seagate.com/files/maxtor-

• 

15 content/home12age/content/12df/DS 1879 l l 512US MЗPortaЫe.Qdf 

Обособена позиция 2: Доставка на работна станция от тип ПI 

--------------------------------------- ---- www. eu fu nds. Ь g ------- --- ------------- - - ---------------- - -

о 

о 

' 

о 

Отговаря 

15 . 

Проект ВGО5М20РОО 1-1 .001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие . 
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• ЕВРОПЕЙСКl-1 СЪЮЗ 
E8PO!lfИCl'>I ФO!<il 3" 
PEГИOtiotЛ·tO РАЗIМ rие 

5 

Окомплектоване 

с външен твърд 

диск 

2 ТВ, 2.5", USBЗ .O 

интерфейс 

Комисия в състав: 

оъ 
ЗАЕдНО СЪЗДДВАМЕ 

30 

НАУКА 11 ОБРАЗОl!А/ШЕ ЗА 
ИКТСЛl\ГОПЕН РАСТЕЖ 

Външен диск Seagate М3 PortaЫe 2ТВ 2,5" USB 3.0 
\1ttps://maxtor. seagate.com/fi les/maxtor-
coпteпt/homepage/content/pdf/DS 1879 1 15 J 2US MЗPortaЬ\e.gdf 

Общо 

Заличена информация на основание 

l 
Председател: доц. д-р Милена Спасова 

чл.36а, ал.З от ЗОП 
1 ..•..•• 1...1'. •••••• -: •••••• fi ............ :: ... -;;: ..... 1 

Членове: 

проф. д-р Маргарита Попова 

доц. д-р Снежанка Бакалова 

доц. д-р Мирослав Рангелов 

юрист Анелия Мутафова 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 

Заличе:а инфо;ма:..:::основание·-~- Зба, ал. 3 от ЗОП 1 

\ Заличена ~ормац;:на основание l 
чл.36а, ал.З от ЗОП 

(f/ / 

------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------

Отговаря 

30 

45 

Проект BG05M20POO 1-1.001-0008 „Национален центьр по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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