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№ дата Въпрос Отговор 

1 21.3.2013 

Относно таблицата с технически 

спецификации Позиция 13 - 

Електрическо табло, ред 13.1.1.  

Общи данни - бихте ли уточнили 

дали захранването за ел. таблото е 

монофазно или трифазно? 

Захранването за ел. таблото е монофазно. 

2 21.3.2013 

Относно таблицата с технически 

спецификации Позиция 13 - 

Електрическо табло, ред 13.1.1.  

Общи данни - какво приблизително 

е разстоянието между 

елетрическото табло и шкафа за 

монтаж на оборудване? 

Приблизителното е разстояние между 

елетрическото табло и шкафа за монтаж 

на оборудването е три метра. 

3 21.3.2013 

Относно таблицата с технически 

спецификации Позиция 11 - 

Непрекъсваемо токозахранващо 

устройство, ред 11.1.5. 

Разклонители - да тълкуваме ли, че 

разклонителите са с С13 гнезда? 

По Позиция 11 - Непрекъсваемо 

токозахранващо устройство, ред 11.1.5. 

разклонителите трябва да са с С13 

гнезда. 

4 21.3.2013 

В техническото описание на т. 3 

Високо надежден дисков масив от 

модулен тип е записано изискване 

"Общ обем(RAW/Base 10)на 

инсталираните твърди дискове в 

конфигурацията". Моля за 

разяснение дали имате предвид 

обем на дисковото пространство 

преди RAID конфигурация? 

Има се предвид обем на дисковото 

пространство преди RAID 

конфигуриране 

5 21.3.2013 

В техническото описание на т. 4 

Система за съхранение на 

информация "backup" е записано 

изискване "Достъп до данните 

CIFS/SMB". Моля за разяснение 

дали имате предвид един от двата 

протокола. 

Има се предвид - „Достъп до данните 

CIFS или SMB" 
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6 21.3.2013 

Във връзка с лицензирането на т. 9 

Антивирусно приложение за 

сървъри, моля за разяснение с каква 

дистрибуция на Linux е пощенския 

сървър, както и файловия сървър. 

Дистрибуцията на Linux за пощенския 

сървър и файловия сървър е CentOS 

7 22.3.2013 

Моля да уточните изискваният 

"Списък с реализирани договори за 

последните 3 години, в това число и 

текущата година..", както и 

референциите към него за кои 

години да бъдат дадени и дали 

текущата 2013 г. да бъде включвана 

в списъка и съответно дали да бъдат 

представяни референции за нея? 

Кандидатите в процедурата следва да са 

изпълнили не по-малко от 3 договора с 

сходен на процедурата предмет през 

последните три години, в това число и 

текущата календарна година. В този 

смисъл, списъкът на реализирани 

договори, съотв. и референциите, следва 

да се отнася за периода 2010, 2011 и 

2012 г., като се допуска  посочването на 

реализирани договори и през 2013 г. 

8 22.3.2013 

В Техническото задание, II 

Технически изисквания към 

компонентите на обекта на 

доставка, т. 4 е изискано: 

"Предлаганата техника в точки 1, 2 

и 3 на техническата оферта (Шаси 

за Blade Сървър, Blade Сървър и 

Високонадежден дисков масив от 

модулен тип), трябва да бъдат от 

един производител". С оглед 

постигане на ефективно ценово 

предложение моля да бъде 

отменено  ограничаващото условив 

"трябва да бъдат от един 

прозиводител", при положение, че 

конфигурацията от т. 1, 2 и 3 се 

поддържа от различни 

производители, отговарящи точно 

на техническите изисквания към 

оборудването по тези позиции и е 

доказано съвместима. 

Кандидатите в процедурата следва да се 

придържат към изискванията на 

Възложителя, заложени в публикуваната 

документация за избор на изпълнител. 

Не са възможни промени в 

публикуваната документация. 

 

 

 


