
ТЕХНИЧЕСКА ОБЯВА

Френски лицей „Виктор Юго“

Бул. Симеоновско шосе 110, София 
1170, България 

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени преди 15 април 
2022 в 15:00 ч. 



Френският лицей „Виктор Юго“ в София организира технически 
конкурс с цел да закупи оборудване за две научни зали. 

Конкурсът ще бъда съставен от две части:

- Партида 1 : Мобилен клас

- Партида 2 : Мини компютри

Въпросите, свързани с тази обява, трябва да бъдат адресирани 
единствено на подадения имейл адрес за контакт преди 8 април 2022 г. 
в 12:00 ч. Отговорите на всички въпроси ще бъдат изпратени на 
участниците преди 11 април 2022 в 12:00 ч. 

Адрес за контакт : daf@vhugo,org с копие до ca@vhugo.org  - Никакъв 
друг метод на комуникация не е оторизиран по време на периода за 
консултации. 



Календар на техническата обява

 Публикуване : 1 април 2022

 Дата на предаване на офертите: 15 април 2022 в 12h

 Срок на валидност на офертите: 2 месеца, считано от 

финалната дата на приемане на офертите.

 Дата на доставка: партида 1 и 2 – 17 юни 2022



Метод за класифициране на 

офертите:
*) Цена 40% (40 точки)

*) Съгласуване на материала с техническите документи. 30% ( 30 точки )

*) Качество SAV ( Подмяна в случай повреждане, срок на гаранция, задължаване, срок за 
намеса) 20% ( 15 точки )

*) Спазване на сроковете за доставка ( 15 points )



Скала на оценяване за критерии 

„Цена“: 
Оценка = 50 * ( оферта с най-ниска цена / анализирана оферта)

Скала за останалите два критерия: Съгласуване на материала с техническите документи 

Съгласуване технически 

документи

Качество SAV 

Спазване на сроковете

Много задоволително 25 до 30 13 до 15

Задоволително 19 до 24 10 до 12

По-скоро задоволително 13 до 18 7 до 9

Незадоволително 7 до 12 4 до 6

Много незадоволително 1 до 6 1 до 3

Няма отговор 0 0



Подаване на офертите, обявяване на резултата

Офертите трябва да бъдат изпратени по мейл под формата на аврхивиран файл, 
заключен с парола, до 15 април 2022 г. в 12:00 ч. на адрес daf@vhugo.org. Паролата, която 

служи за отваряне на файл трябва да бъде изпратена на адрес ca@vhugo.org

Предложенията ще бъдат отворени от комисията по техническата обява на лицея на 15 
април 2022 г. в 14:00 ч. 

Резултатът от конкурса ще бъде обявен на предприятията на 20 април 2022г . 

Преговори: След отварянето на офертите, лицеят може, ако това е необходимо, да 
започне преговори с първите три селектирани кандидата. Тези преговори ще се случат под 
формата на събеседване. Поръчката ще бъде делегирана на най-добре представилия се.

mailto:daf@vhugo.org
mailto:ca@vhugo.org


Съдържание на офертите:

*) Опис на цените

*) Представяне на фирмата и дата на създаване

*) Препоръки при изпълнението на услуги по други подобни договори

*) Технически опис включващ следните елементи:

- Качество SAV (срокове и условия на SAV)

- Качество на материала (Технически документи)

- Стъпките по инсталиране на материалите, тяхната доставка и обучението на персонала

- Документацията на френски език 

- Сертифициране на европейските норми 



ПАРТИДА 1 : МОБИЛЕН КЛАС

 За този проект бихме искали да оборудване нашата зала с мини компютър с екран таблет. 

- Мобилен клас компютър (виж Анекс 1 или подобен) 

- 20 преносими компютъра с екран 14‘‘ 

- 20 безжични мишки, с Bluetooth, зареждащи се

- Френска Azerty клавиатура (желателно) – могат да бъдат предложени алтернативни решения 

- Без система за експлоатация

Минимални критерии: 

- CPU поне Intel I3

- SSD 256 GO

- RAM 8 GO

- Wi-Fi 6 (802,11ax)

- Bluetooth 5.2

- Port USB 2  x2

- Port USB 3 x1

- HDMI 

- Гаранция 2 години минимум



ЗА 20-ТЕ ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ФИРМИТЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ 2 ОПЦИИ: ЗА ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАТЕРИАЛА ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ. ДОГОВОРЪТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ТРЯБВА 

ДА ПРЕДВИЖДА ГАРАНЦИЯ ЗА СРОКА НА НАЕМА. В СЛУЧАЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, 

ФИРМАТА ТРЯБВА ДА УТОЧНИ СТЪПКИТЕ ПО ЗАМЯНА НА МАТЕРИАЛА В КРАЯ НА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД. 

Option 1 :
Prix d’achat Unitaire

Option 2 :
Coût location annuelle / 3 ans

Мобилни компютри -----------------------------------

20 мобилни компютри 14 
инча 20 

20 безжични Bluetooth 
мишки, зареждащи се

-----------------------------------



ПАРТИДА 2 : МИНИ КОМПЮТРИ
 За този проект, искаме да екипираме нашата зала с мини компютри с екран таблет

- 25 мини компютъра ново поколение (Morefine S500 или 500 + виж анекс 2)

- 25 безжични мишки, с Bluetooth, зареждащи се 

- 25 Azerty клавиатури малък размер (желателно) - 25 Claviers FR Azerty taille réduite ( souhaité ) – могат да бъдат предложени 
алтернативни решения 

- 25 таблет екрана с HDMI изход - 1920x1080 (анекс 3)

- Без система за експлоатация

Минимални критерии: 

- CPU AMD Ryzen 9 5900 HX или негов еквивалент

- SSD 256 GO минимум

- RAM 8 GO минимум

- Wi-Fi 6 (802,11ax)

- Bluetooth 5.2

- Port USB 2 x2 минимум

- Port USB 3 x2 

- HDMI 

- Гаранция 2 години минимум



POUR LES 25 MINI-PC, LE PRESTATAIRE POURRA PROPOSER 2 OPTIONS : L’ACHAT OU LA LOCATION DU MATÉRIEL 

SUR 5 ANS, LE CONTRAT DE LOCATION DEVRA PRÉVOIR UNE GARANTIE DURANT LA PÉRIODE DE LOCATION. EN 

CAS DE PROPOSITION DE LOCATION LE PRESTAIRE PRÉCISERA LES MODALITÉS DE REMPLACEMENT DU MATÉRIEL À 

L’ISSUE DES 3 ANS.

Option 1 :

Prix d’achat unitaire

Option 2 :

Coût location annuelle 

/ 3 ans

25 Mini PC nouvelle 
génération 

25 Souris sans fil Bluetooth 
rechargeables

-----------------------------

25 Claviers FR Azerty taille 
réduite 

-----------------------------

25 Ecrans tablette avec Port 
HDMI  1920x1080 



ANNEXE 1

Преносимо и свързано средство

Мобилните класове ще позволят да се модернизира 
информационната и образователната системи във вашето училище. 
Мобилният клас съдържа всички необходими елементи за 
провеждането на учебни часове. Всичко се съхранява в подвижен и 
заключващ се шкаф (подобен на преносим сейф на 4 колела). 
Въведете технологиите в училището. Мобилните класове са за едно 
забавно и интерактивно преподаване. 

Предимствата:

•Адаптивен (възможност за интегриране на вашия собствен материал)
•Мобилен (интернет с кабел, wifi, лесно управляема количка)
•Мултифункционален (опция за мултимедия с прожектор, принтер, 
интерактивна бяла дъска) 
•Иновативен (веднъж подреден, материалът веднага започва да се 
зарежда) 
•Достъпен (компютри с възможност за поддръжка от разстояние за по-
лесно инсталиране и работа по материала)



АНЕКС 2



АНЕКС 3


