ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
в ред за възлагане чрез събиране на оферти с обява на обществена поръчка с предмет
«Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на интелигентна система за
видеонаблюдение в РУ - Елхово»

от Компютър Докторе ЕООД
(пълно наименование на участника и правно

-

организационната му форма)

чрез Станислав Николаев Джингов
(собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника)
адрес за кореспонденция: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, жк. Стоян Заимов
92 - Б - 3 - 5

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с изискванията в обявата за събиране на оферти с обява
и условията в документацията за възлагане на обществената поръчка с предмет
“Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на интелигентна система за
видеонаблюдение в РУ - Елхово”, заявяваме следното:
I.

Желаем да участваме в реда за избора на изпълнител на обществената поръчка с

предмет “Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на интелигентна система
за видеонаблюдение в РУ Елхово”, като приемаме всички условия за нейното
изпълнение.
II. Срокът, който предлагаме за изпълнение на доставката, инсталирането и въвеждането
в експлоатация на системата, предмет на поръчката е 40 календарни дни, считано от
датата на сключване на договора.
Забележка: Срокът да не е по-дълъг от 45 календарни дни от сключване на договора.

III. Гаранционният срок на доставеното оборудване и извършената инсталация е 36
месеца, считано от датата на подписания без забележки приемо - предавателен протокол
за приемане на извършената работа.
IV. Срокът на валидност на нашето предложение е до 28.08.2017 включително, а в
случай, че бъдем избрани за изпълнител по договора за обществена поръчка - до пълното
изпълнение на всички права и задължения, предвидени в него.
V. Предлаганите в нашата оферта продукти съответстват / са еквиваленти на посочените
от възложителя технически спецификации и са както следва:

№
на
арти
кула
1

2

Спецификация по задание на
възложителя
IP
стащионарна
камера
/Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с
вградени интелигентни функции пресичане на линия, нарушение на
зона,
оставен/изчезнал
предмет,
детекция на лица, броене на обекти,
аудио
детекция,
анти-саботаж
(закриване на камера, промяна на
позицията на камерата, загуба на
видеосигнал). Резолюция ЗМрх (2048
х 1536).Поддържа минимум следните
стандарти за видеокомпресия: Н.264,
М-JPEG. Оборудвана с мрежов
интерфейс.
Съвместима
със
спецификацията на ONVIF. Дава
възможност за свързване към РоЕ,
така и към 12 и/или 24 VDC
захранване. Притежава минимум 1
вход/изход за алармен сигнал, с цел
реализиране на произволен сценарии
спомагащ охранителните функции на
системата. Притежава възможност за
дефиниране на зони от кадъра с
различно качество на кодиране на
картината с цел спестяване на мрежов
трафик и дисков ресурс. Инсталира се
с мегапикселов варифокален обектив,
автоматична бленда, вградена IR
корекция. Инсталира се в кожух или
корпус за външен монтаж със
следните минимални параметри:
Корпус и шаси, изработени от
антикорозионни материали; IP66 или
еквивалентно ниво на защита;
Слънце-защитен
капак;
Работна
температура на камерата от - 30°С до
+
50°С.
Окомплектована
с
инфрачервен
прожектор
за
максимална осветеност не по-малко
от 30 метра.

IP
стационарна
камера
Вандалоустойчива
куполна
мегапикселова IP камера Ден/Нощ с

Предложение на кандидата
производител

Марка

модел

HIKVISION

Smart IPC

DS2CD4035FАР

HIKVISIQN

Hikvision

DS2CD2142FW
D-IS

№
на
арти
кула

Спецификация по задание на
възложителя

Предложение на кандидата
производител

Марка

модел

вградени интелигентни функции пресичане на линия, нарушение на
зона,
оставен/изчезнал
предмет,
детекция на лица, броене на обекти,
аудио
детекция,
анти-саботаж
(закриване на камера, промяна на
позицията на камерата, загуба на
видеосигнал). Резолюция 2Мрх (1920
х 1080). Поддържа минимум следните
стандарти за видеокомпресия: Н.264,
М-JPEG. Оборудвана с мрежов
интерфейс.
Съвместима
със
спецификацията на ONVIF. Дава
възможност за свързване към РоЕ,
така и към 12 и/или 24 VDC
захранване. Притежава минимум 1
вход/изход за алармен сигнал, с цел
реализиране на произволен сценарии
спомагащ охранителните функции на
системата. Има фиксиран обектив в
диапазона от 2.6mm до 3mm, и
вградено IR осветление до 10 метра.
Има вграден микрофон или да
притежава
минимум
1
аудио
вход/изход и външен микрофон.
3

4

IP стационарна камера: Куполна
мегапикселова IP камера Ден/Нощ.
Резолюция 2Мрх (1920 х 1080).
Поддържа
минимум
следните
стандарти за видеокомпресия: Н.264,
М-JPEG. Оборудвана с мрежов
интерфейс.
Съвместима
със
спецификацията на ONVIF. Дава
възможност за свързване към РоЕ,
така и към 12 и/или 24 VDC
захранване. С варифокален обектив
2.8mm- 12mm, и вградено IR
16-канален
мрежов
видеорекордер/сървър
Изчислителната мощ на NVR-ите е
достатъчна за предвидените функции.
Поддържа 16 IP камери. Поддръжка
на ONVIF IP камери. Компресия
Н.264. Входящ капацитет не по-малко
от 160 Mbps. Резолюция на запис до 6

Hikvision

Hikvision

Hikvision

Hikvision

DS2CD2720F-IS

DS-7716NIЕ4

№
на
арти
кула

Спецификация по задание на
възложителя

Предложение на кандидата
производител

Марка

модел

WD

WD Purple

WD40PURX

UTEPO

UTEPO

UTP3-SW24ТР420

МРх. 16 алармени входа/4 изхода. Не
по-малко от 4 слота за SATA твърди
дискове. HDMI и VGA мониторни
изхода, 2xUSB порта, Gbit LAN,
аудио
изход.
NVR-ите
са
оптимизирани за вграждане в 19" rack
и се доставят с всички необходими
елементи за инсталация в сървърния
шкаф. С инсталация и конфигурация
на
софтуера.
С
представена
процедура за пълно възстановяване
на софтуера.

5

6

7

HDD SATA диск за монтаж в
мрежов видеорекордер. Големина 3,5". Обем на диска - 4 ТВ. Одобрен
от производителя за използване за
запис и архивиране на данни в
системи за видеонаблюдение.
Мрежов
комутатор за видео
наблюдение - 24 х 10/100/1000 Mbps,
РоЕ, управляем мрежов комутатор.
РоЕ поддръжка IEEE 802.3at/af, на
всички
портове.
Максимална
подържана РоЕ мощност - 370W. 19"
Rackmount формат.
Компютърна конфигурация за
администриране
и
видеонаблюдение на алармени
събития
с
лицензирани
операционни системи. Процесор:
Четириядрен
с
достатъчен
изчислителен
капацитет
за
предвидените функции, но не помалко от 3 GHz. Памет: минимум
8GB DDR3 1600MHz. Дънна платка:
Съвместима с процесора и паметта.
Твърд диск: минимум HDD 1ТВ
SATA, 6.0 Gb/s, 7200 грш. Мрежова
карта: минимум с един 100ВASE
T/1000BASE-TX Ethernet интерфейс.
Дисково
устройство:
DVD
записващо.
Графична
карта:

DELL

DELL

№
на
арти
кула

Спецификация по задание на
възложителя

Предложение на кандидата
производител

Марка

модел

минимум 2 GB RAM с необходимите
изводи за връзка с минимум 3
монитора.
Аудио:
вграден.
Периферия:
Standard
Keyboard,
надписана
и
по
БДС
от
производителя, оптична мишка (2
бутона + скрол) с настолни стерео
колонки. Монитор: минимум 22"
LED. Резервирано захранване: UPS
650 VA.
8
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Цветен монитор - Професионален
монитор: минимум 48" LED LCD, Full
HD. Резолюция: минимум 1920 х
1080. Ъгъл на виждане: 176°. Яркост:
350cd/m2. Контраст 4000:1. Входове:
DVI, HDMI, RJ45
Комуникационен шкаф с подходящ
размер
(съгласно
техническото
решение на изпълнителя), със
стъклена предна врата и свалящи
странични капаци, вентилаторен блок
за комуникационен шкаф с термо
реле, окомплектован с активно и
пасивно
оборудване
и
UPS
(осигуряващ работата на система при
отпадане на основното ел. захранване
за минимум 1 час).

Panasonic

Conteg

Panasonic

TH-48LFE8E

Conteg

RAL 9005

V. Декларираме следната организация за изпълнение на поръчката:

(Описват се в свободен текст в обем и подробности по преценка на участника)

VI. Декларираме, че:
1.
Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в
обществената поръчка проект на договор;
2.
Задължаваме се да спазваме действащите нормативни уредби,
технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
3.
Ще изпълним поръчката качествено и в пълно съответствие с
изискванията на възложителя.
Прилагам следните документи, информация и декларации, неразделна част от
настоящото предложение:

1. Декларации за съответствие на оборудването с изискванията на възложителя
2. Удостоверение за упълномощаване за доставка и монтаж на съответното
предлагано оборудване.
VII. Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката
удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения,
поставени от възложителя в провеждания ред за възлагане ч
събиран^ на
оферти с обява.

рф

Дата:30.05.2017 г.

С уважение С танислай^ :колаев джин го в
’ена, подпйс и печат)

