
РАЗЯСНЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на комуникационно-

информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 

информация“ открита с Решение № 107/17.11.2014г.  

 

Въпрос: 

Моля да уточните, дали ще приемете изискваните документи съгласно 

„Таблица за съответствие на техническите характеристики на предлаганите 

изделия с минималните технически изисквания, съгласно техническа 

спецификация ТС С93.1969.14“ – Приложение № 13, описващи предлаганите 

изделия – техническа спецификация, брошура разпечатка на интернет 

страницата на вносител/производител или друго по преценка на участника, в 

случай че са на английски език, да не се превеждат на български език. 

Отговор: 

Съгласно раздел IV.3.6. от обявлението за обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на комуникационно – информационно оборудване и 

оборудване за защита на класифицирана информация“ и Втора част, раздел А, 

т.13 от документацията за участие в процедурата, участниците трябва да 

представят офертата си на български език. В този смисъл документите, които 

са на чужд език следва да бъдат преведени. 

 

Въпрос: 

В техническа спецификация ТС С93.1969.14 т.1.5 Персонален 

компютър за параметър видеокарта е записано: 

„поддръжка на PCI Express 3.x или по-висока;  

поддръжка на directx 11 или по-висока; 

поддръжка на OpenGL 4.0 или по-висока; 

поддръжка на Shader model 5.0 или по-висока; 

технология на паметта: GDDR5 или по-висока. 

Производителност, съгласно стандартни тестове, не по-малко от:  



- на 3DMark Vantage {Performance, 1280x1024) -6900 точки;  

- на 3DMark (1280x1024, Default Quality, на 3DMark06 v1.1.0} 15000 

точки;  

- на PassMark-G3D Mark -1400 точки." 

Моля да посочите сайтовете, от където ще се вземат референтните 

стойности на предложените от участниците видеокарти. 

Отговор: 

Посочените изисквания се удовлетворяват от видеокарти нисък и среден 

клас. Използваните сайтове са както следва: 

1. За теста PassMark на видеокарти, да бъде използван официалния 

сайт на PassMark® Software, с адрес:  

http://www.videocardbenchmark.net 

2. За тестовете 3DMark Vantage и 3DMark06 да бъде използван 

официалния сайт на Futuremark Corporation, на адрес: 

http://www.3dmark.com  

 

http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.3dmark.com/

