ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
За директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Настоящата покана е разработена във връзка с чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП във връзка с
изпълнение на проект OR2020-69674 финансиран от OSPC, с предмет: IT оборудване Доставка на преносими компютри и таблети
1.

Информация за Възложителя

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднение (БАЛИЗ)
1000 София, ул. Лавеле 10, ет. 4, aп.16
тел: (+359 2) 4174419 ;
e-mail: bapid@bapid.com
2.

Обект на обществената поръчка: Доставка

3.

Предмет и кратко описание на поръчката: Доставка на преносими компютри и
таблети във връзка с разпространението на COVID 19 за нуждите на хора с
интелектуални затруднения самозатъпници от местните организации, членове на
асоциацията .

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) е национална мрежа
от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с
интелектуални затруднения и техните семейства (hyps://bapid.com/bapid). Във връзка с
превенция на разпространението на Ковид 19 сред лицата с интелектуални затруднения,
организацията предприе редица действия, свързани с информиране и разработване на
материали в текст лесен за четене, с цел осигуряване на превенция и повишаване на
информираността. Организациите, членове на БАЛИЗ се нуждаят от преносими компютри
и таблети, за да могат самозастъпниците да имат достъп до информация да участват в
онлайн: обучения, срещи, консултации и др.

4.

Количество или обем на обществената поръчка:

-

10 бр. преносими компютри

-

6 бр. таблети

5.

Изисквания към изпълнителя на поръчката: Съгласно Спецификация за доставка
на предпазни средства за нуждите на БАЛИЗ и проект OR2020-69674 – Приложение
1 към поканата

6.

Критерии за оценка на офертите: най-ниска цена при спазено качество за
изпълнение на доставката съгласно Спецификация за доставка на IT оборудване
приложение №1 към поканата

7.

Срок за подаване на офертите.

Офертите се подават в срок до 29 октомври 2020 г.
8.

Офертите трябва да съдържат не по малко от следната информация:

-

Единична цена и обща стойност в лева без ДДС

-

Условия и начин на плащане

-

Срок на изпълнение на поръчката

-

Начин/място на доставка

-

Срок на валидност (не по кратък от 60 дни).

9.

Приложение към поканата:

-

Спецификация за доставка на преносими компютри и таблети

Дата: 19.10.2020
Соня Владимирова
Изпълнителен директор на БАЛИЗ

Приложение 1
Техническа спецификация
За доставка на индивидуални защитни средства
1. Цел на поръчката
Основна цел на поръчката е доставка на преносими компютри и таблети във
връзка с разпространението на COVID 19 за нуждите на хора с интелектуални
затруднения самозатъпници от местните организации, членове на
асоциацията .

2. Предмет на поръчката
Доставка на преносими компютри и таблети във връзка с разпространението на
COVID 19 за нуждите на хора с интелектуални затруднения самозастъпници от
местните организации, членове на асоциацията.
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) е
национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и
независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
(https://bapid.com/bapid). Във връзка с превенция на разпространението на
Ковид 19 сред лицата с интелектуални затруднения, организацията предприе
редица действия, свързани с информиране и разработване на материали в
текст лесен за четене, с цел осигуряване на превенция и повишаване на
информираността. Организациите, членове на БАЛИЗ се нуждаят от преносими
компютри и таблети, за да могат самозастъпниците да имат достъп до
информация да участват в онлайн: обучения, срещи, консултации и др.
3. Технически спецификации
3.1.

•

Доставка на преносими компютри:

Технически изисквания

Минимални изисквания за преносим компютър:
Размер на дисплея: 15.6
Процесор: Intel Core i5-1035G1
Твърд диск: 256GB M.2 PCIe NVMe
Памет: 8GB DDR4 2666MHz
Безжична мрежа: ас
Камера: да
Кирилизация: БДС кирилизация на клавиатурата
Четец за карти: SD card reader
Камера: HD
HDMI порт: да
Bluetooth: Bluetooth 5.0
USB порт: 3бр. от които поне 1бр 3.0

Приложение 1
Операционна система: Windows 10 Pro
Гаранция: 3 години
•

Количество на доставяния продукт

10 бр.
3.2.
•

Техническа спецификация на ръкавици

Технически изисквания

Минимални изисквания за таблет:
Размер на дисплея: 10.1
Брой ядра на процесора: 2
Памет: 2GB
Дисково пространство: 32GB
Камера задна : 8МР
Камера предна: 5МР
Безжична мрежа : ac
Слот за карти: да
Bluetooth: Bluetooth 5.0
Гаранция: 2 години

