
па  чл , 33, ал . 2 от  Закена  за  о6гиествените  псзръчки  

Във  връзка  с  псзтгучени  в  I-IOIІI писма  за  разяснение  вт  16.08.2~ і  б  г.. t$.08.201 {з  г . и  
19.08.2{~ 16 г , относн tз  rгодгвтавка  на  оферти  за  участие  в  прсзцедура  псз  чјі . 1$, ал . 1, T. 1 
от  ЗQП  за  възлагаие  на  обаnествена  гхзръчка  с  предмет  "Доеіtгивксr н€r сървърна  
кvнфигурациге  зп  цY u TII ua HO1 І '; Ви  уведомяваме  следнсзтсз : 

Въпрос : 
„Каквсз  се  разбира  във  вагггата  ОП  Бъ .ягария -София : Компготърни  сървъри  201615 

155-2802Q0, Qбявление  за  ггсзръчка  т .2.1. от  11 . 1 .3.: 2.1. nерссзгггг  г , г:оггtnrт  ще  изnъ.zrгяг>сг  
ууга tпп  no nоддръжкег  гзгзг  eaŭrtzя  ха  nроизводг rте.тя  гг  ще  бъдсгт  втговортги  зсr тсrтнтзтро . а1 
гttr ксгчествотзт tз  npи  ггsвъриг t3сrrгетtз  им . Л1lгtтгимсг .zен  броіr — тзrтне  t)ва rru с .г v.эигrтззе. аи . 
Ilргзфесг .сог tи_z тсст  ком tзеtrtеtrтэrнгзст : еерtnифиг { ггрсгнгг  tзт  nрсзизв rздг rгnе.rя  iia с°ървъриггге  зсг  
извъригвсгз rе  iia гсгриз rциоггнсг  зггтг?г}ръ .ж °г:а  - псз-конкретно  това  „С}n Site Ѕиррог t"? 

Qтговсзр : 
При  пвддръжка  сзт  вида  „Qn 5 іte Sиppсзгt" сзт  производителя  в  стгучай  на  еекалирагге  

на  прсзблем  в  предвидените  в  документацията  срокове  за  реакция  ггрсзизвсздитетгят  
определя  начина  ха  сзтстраняване  ха  гтроблема , катв  ггри  необхсздимсзст  ксзнкретни  
действия , определени  сзт  првизводитетгя , се  осътдествяват  сзт  сертифиг tираните  
служителите  на  изиълиителя . 

Въпрвс : 
„В  т . II. Обици  изиеквания  към  сървърните  аксесоари  е  псзсоченсз  изискване  за  

Устрсзйствата  да  сзтгсзвсзрят  на  всички  стандарти  в  Република  България  отнсзсно  техническа  
ексилоатация , иожарсз -безоиаснсзст , нсзрми  за  безсзпасност , вкттючване  към  електрическата  
мрежа , като  е  хесзбходимо  да  се  иредставят  следните  сертификати  или  техеи  еквивалеит : 

1.1. 	ENERGY STAR Laiзe~ , 

I.2. 	IT ЕСО  Dec іarations, 

1.3. 	СЕ  Marking, 

1.4. 	Rв1-iЅ  – {2002/95/ЕС } и  WEEE – {20Q2/9b/ЕС } 

Тъй  катв  в  случая  става  дума  самсз  за  PDIT n еървърии  шкафсзве , а  не  за  
сатиоствятелио  рабсзтегца  техиика , то  за  тези  устрвйства  могат  да  се  представят  самсз  CF 

дес ]aratitзn за  PDU u RсзПЅ  – (2 Х 2!95!FС  и  WEEE – (2 Х 2!96/F.С . Ьихте  ли  приели  
пред tзставяие  само  иа  тези  документи , които  са  съобразени  с  тииа  на  оицисзнатт Fгите  
устрсзйства :г `` 

Отговор : 
I із6роените  в  т. II. „Qбгци  изисквания  към  сървъриите  аксес tзари" от  Техиическите  

спеиификации  сертификати  {итtи  техни  еквиваленти } целят  осигуряваие  иа  епазванетсз  на  



прилоэкимите  международно  възприети  изисквания  за  енергийна  ефективност  при  
консумация  на  енергия  и  безопасно  за  аколната  среда  рециклиране  на  материали , 
включително  съдържащи  токсични  елементи . В  тази  връзка , включително  по  смисъла  на  
спазеното  изискване  на  чл . 48, ал . 2 от  ЗОП  за  допълване  към  конкретно  посочените  
сертификати  „или  еквивалент ", еървърните  аксесоари  следва  да  притежават  надлежно  
удостоверени  параметри , които  да  осигуряват  спазването  на  горепосочените  
международно  възприети  изисквания . 

Въпрос : 
„В  П . Общи  изисквания  към  сървърните  аксесоари , т . 2 моля  да  уточните  какво  

точно  имате  предвид  с  изискването  „Куплунзите  и  сървърните  шкафове  да  бъдат  от  един  
производител ". Да  считаме  ли , че  става  дума  за  PDU уетройствата  и  нікафовете  да  са  от  
един  производител ?" 

Отговор : 
Горецитираното  изискване  еочи  към  изпълнение  на  т . 1.2. ат  Таблицата  за  

техническо  съответетвие  на  сървърните  аксееоари  — Сървърен  шкаф  — 2 бр ., еъгласно  
която  сървърните  шкафове  еледва  да  имат  перфорирани  врати  (с  отвори  за  праветряване ) 
отпред  и  отзад  на  раковете , е  възможност  за  смяна  на  посоките  на  отваряне , горните  и  
долните  страни  (покрив  и  под ) — да  имат  входни  отвори  за  кабели , системата  за  
кабелиране  да  включва  всички  необходими  монтажни  елементи  за  описаните  в  т . 2 от  
Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърни  аксесоари  - PDU, аксесоари , 
включително  и  кабеловоди . 

Въпрос : 
Моля  да  уточните  в  II. Общи  изисквания  към  сървърните  аксесоари , т . 3 какво  да  

разбираме  под  „Изискването  за  On Site suppart не  се  отнася  за  сървърните  тикафове . 3а  
последните  важат  ероковете  за  гаранционна  поддръжка , реакция  и  подмяна  на  части , 
определени  в  настоящата  точка  от  техническата  спедификация "? 

Отговор : 
В  цитираната  т. 3 от  II. Общи  изисквания  към  сървърните  аксесоари  изрично  е  

посочено , че  всички  устройства  следва  да  имат  осигурена  24 часова  гаранционна  
поддръжка  на  място  на  екеплоатация  с  време  за  реакция  до  4 астрономически  часа , 
считано  от  момента  на  падаване  на  информация  за  възникнал  проблем  и  време  за  падмхна  
в  срок  от  момента  на  реакция  до  края  на  работния  ден , следващ  деня  ria подаване  на  
информация  за  възникнал  проблем , седем  дни  в  седмицата  24х7х4, в  продължение  на  5 
години . Тези  срокове  се  отнасят  за  всички  устройства , независимо  от  вида  на  
поддръжката . 

Въпрос : 
„В  т . 4 на  техническата  спецификация  за  еървърите  е  описано  изискване : 

Брой  и  вид  елотове  на  дънната  платка 	Пвне  2, включвагди  min PCI-Express х4 
Gen. 

Моля  за  уточнение  какво  точно  е  вашета  изискване  и  дали  става  дума  PCI express 
Gen 4, тъй  като  според  производителя  на  искания  процесор  той  поддържа  PCI-Express 3.0. 
а  освен  това  PCIe 4.0 не  е  официално  анонсиран ." 

Отговор : 
Изискването  на  т . 4 от  Таблицата  за  техническо  съответсгвие  на  сървърите  — 2 броя  

е  съобразено  с  изискването  за  четири  броя  интерфейси , формулирано  в  същата  точка  
както  следва : PCI-Express х4 Gen. 

Въпрос : 
„Като  изискване  към  сървърните  шкафове  е  написано  „Сървърен  шкаф  Да  



сзсигурява  възмсзжност  за  свързване  с  наличните  Server Rack Rita іі  RAL7035 WІ  iD". 
Ilредпозтагам , че  имате  предвид  RITTAL. Твва  внисание  на  съіцеетвува zците  гтткафове  не  е  
достатъчно . 3а  да  могат  новите  гцкафове  да  се  свържат  към  съіцествувагците  е  несзбхсздилто  
да  бъдат  с  еднакви  параметрн . Мtзля  да  дадете  точните  размерн  на  съществувагция  пткаф , 

какт4 и  далн  е  вбсзрудван  с  крачета  или  със  стсзйка  за  затцита  пратив  накланяне Jітадане . ` 

Отговсзр : 

В  т. 1.1. сзт  Таб .яицата  за  техническо  съсзтветствне  на  сървърните  аксессзари  — 

Сървърен  ттткаф  — 2 бр . са  пос tзчени  разптеряте  на  сървърните  нткафове , ксзито  са  
съобразени  сизискванетсз  за  възмсзжнсзст  за  свързване  с  назтнчните  Server Rack Rita1 і  
RAL7035 WI-IL}. 

Въттрос : 
Относно  изискването  за  стойха  за  защита  ттрсзтив  нахланяне /гтадане . Падсзбна  

доттъзгнитезтна  затцита  е  несзбходима  самсз  за  нткафове  с  дъ .абочина  до  1 мм . При  
дълбочина  на  шкафсзвете  1200 мм  нраизводнтелите  чнсто  технотгсзгичнсз  не  нредвиждат  
необходимсзст  от  дсзпълнителна  заіцита . Мазтя  за  ттсзтвържденне  дали  гце  приемете  без  
допълнитеатна  затцнта . 

Отговор : 

Изискванетсз  за  заіцита  против  нактганяне /падане  е  съобразено  с  наличните  ттри  
въззтсзжителя  сървърни  пткафове , във  връзка  с  чиитв  параметри  са  фсзрлтулирани  

изискванията  гто  т. i.1 u т. 1.2., изр . псзсзтедно  tзт  Табзтицата  за  техническо  съсзтветствие  на  
сървърните  аксессзари  — Сървърен  гтткаф  — 2 бр . 

Въпрсзс : 
„В  Таблииата  за  техническсз  съсзтветствие  на  сървърните  аКсесвари  — PI)П  е  

записансз  нзискване  PDIЈ  устройството  да  притежава  възмсзжнсзст  за  сзтдазтечено  
наблгсздение  по  ЅNN1P. С  добавянетсз  на  това  изискване  Към  PDC} се  прелтинава  къпт  
различен  клас  устрсзйства , които  са  с  псзвече  разклсзнитезтни  гнезда  и  съсзтветно  се  мсзнтнра  
вертикално , а  не  хtзризонталнв  и  съответно  не  са  с  размер  1I1. Така  двете  изиехвания  за  
наличие  на  сзтдазтечено  на6людение  псз  SNIVIP н  размер  1I1 са  взаимно  изктткзчватци  се . 
Моля  за  ватцетсз  станавигце  на  какви  изисквания  трябва  да  сзтгов tзрят  PDi1 устройствата ." 

Отговор : 
В  т . 2.2. сзт  Таблицата  за  техническо  съсзтветствие  на  сървърнн  аксесоарн  — PI~ІЈ  — 

10 6роя  е  пвссзчен  размерът  на  сървърния  нткаф , в  ксзйтсз  с.nедва  да  се  извърши  монтажът  
на  PD[Ј  устройствотв , при  квето  лтсзнтажът  мвже  да  бъде  извърцтен  вертикалнсз  u.nu 

хоризсзнтално , двка .тткота  Въз .зт tзжите .аят  не  е  предвидезт  огранттчение  за  начина  на  птсзнтаж . 

Въпрос : 
„По  сзтнсзитение  на  изисхването  в  т. 9 от  та6лицата  техническсз  съответствне  на  

сървърите  на  техническите  спегіификации : 

Мсззтя  да  уточните , дсзнустимв  ли  e предттсзжение  ха  вънцтно  DVD DVD+/-RW 
вптично  устройствсз , хсзето  се  свързВа  Към  сървъра , псзсредств tзм  ITSB интерфейс ." 

QTrŭBflр : 

Изнскването  в  т. 9 от  табзтицата  техническсз  съвтветствие  на  сървърите  тта  
Техничесхите  спецнфнкаиии  не  специфицира  начнна  на  свързване  с  сзгзтед  недсзгтускане  на  
ограничение  при  подгсзтсзвката  не  техническо  нредзтожение  псз  тази  част  сзт  Техническнте  
специфнКаиии . 

ВЪпрос : 
„В  Та6зтицата  за  техннческо  съсзтветствне  на  сървърни  аксееоари  — PDL1 — І  < брgя  

Се  ИЗИСКва : 



`?. 3 	угеz: 1z r. 	еаа  еzчк 	хіздеz е  за 	јаеz zz ~ ~" еzака~ : да 	ее z ујява  
3aIZIе3Ta `I IIј f'Fеc'iеz е 	II еzкCIBE:. с'I IIј?Fаткaвa в'ЬЗ 	жеzC~Cт  "3 а  Г ; i«1се~.'zI 	Ia~ IFC~д~ е Iее t 
Iіс  Ѕ  Х  Р , 

I5е  IеC~Tвъ~}д~'Т~, 	еz3 I{zzaI-е~ т  За  .,зaII~еzTa тТ 	aFI ж~еz ее  еz  
т~хтzеzz~ска  гјееіека . 	адеz акта . 	Рі  уЕтіствата  csеукaт  анz за  азе zред~ г~zееzе  ez zz 
~ ~а  zая  за  еzа  есзде zееz еzа  е . еz геета  еz а  таке zва  сеzст~ е Fz задъ  zжеет zzе  zелiа  [3 Ѕ—Lе . 	, 
та&еа 	зат-аеzтеz,  

Г 1зеz кваеz~т  за  зa.іzzеzтa т  г3јзеzеаіејжеі z еzе  zz rгеzк~зzz і  еzасс~ч~еа  къге 	зіz~чавате  zіа  
заеzаеzтата  ееа  в~ ез 	г :г ~ :теzсз  ~'~~3  ~зт  zіт~звајвае zе . 
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