
„ Създаване и апробиране на нова специализация 
„Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов 

български университет“  договор № BG051PO001-3.1.07-0057, финансиран от 

МОМН ОПРЧР 

 

Нов български университет 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

по процедура за избор на изпълнител за „Доставка на техника и оборудване“ 
 

 

 

1. Подробно описание на доставката:  

 

Прогнозна стойност: 2672.67 лева без ДДС 

Доставка до адреса на Бенефициента! 

 

Прогнозна стойност: 2000.00 лева без ДДС 

Доставка до адреса на Бенефициента! 

 

 Техника - Преносим компютър 

Преносим 

компютър  

Дисплей: 14.0 инчов; 

Резолюция: минимум 2560 x 1440; 

Технология на екран: матов, anti-glare display LED backlight или 

еквивалент; 

Видео карта: Intel HD Graphics 5000  или еквивалент; 

Процесор:   минимум Intel Core i5 - 4200U Haswell или еквивалент; 

RAM памет: минимум 8 GB DDR3L at 1600MHz; 

Твърд диск: Solid state drive, минимум 180 GB; 

Тегло до 1.4 кг. 

 Техника - Преносим компютър 

Преносим 

компютър  

Дисплей: 15.6 инчов; 

Резолюция: минимум 3840 x 2160; 

Технология на екран: IPS UHD (3840 x 2160), SLIM или еквивалент; 

Видео карта: 4GB GeForce GTX 860M / N15P-GX GDDR5 или 

еквивалент; 

Оптично устройство: EXTERNAL 9.5MM DVD/RW; 

Процесор:  минимум Intel Quad Core i7-4710HQ или еквивалент; 

RAM памет: минимум 16 GB DDR3L at 1600MHz; 

Твърд диск: минимум 1 TB; 

Други: подсветка на клавиатурата; 

Тегло до 2.4 кг. 

 Оборудване - Термографска камера 

Термографска 

камера 

Професионален фотоапарат за заснемане на термографски 

изображения на сгради или части от сгради с висока резолюция, 640 

x 480 LCD, запазва изображенията на отделяща се карта-памет. 

Изображенията могат да се трансферират от картата към компютър 

чрез USB връзка или по безжичен път към мобилно устройство. 

Включва SmartView® софтуер или  еквивалентен  професионален 

софтуер, позволяващ анализ на качеството и докладване на 

резултатите от снимките. Възможност за използване на SmartView® 



„ Създаване и апробиране на нова специализация 
„Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов 

български университет“  договор № BG051PO001-3.1.07-0057, финансиран от 

МОМН ОПРЧР 

 

Нов български университет 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Прогнозна стойност: 3900.00 лева без ДДС 

Доставка до адреса на Бенефициента! 

 

2. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 8572.67 лева без ДДС 

Mobile software или  еквивалентен  софтуер за използване на 

мобилни устройства. Презареждаща се литиум-йонна батерия, 

комплектована с AC адаптор и захранване от мрежата. AutoFocus 

System или еквивалент. Възможност за WiFi™ или Bluetooth 

свързаност с други измервателни уреди. 


