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Проект“Инвестиции за създаване на нов дейта център” изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ТЕЛЕПОИНТ" ООД и при някакви 

обстоятелства не може да се приема ,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 
и Управляващия орган. 

 

Р А З Я С Н Е Н И Е № 2 
 

по документацията за участие в обявена от „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД  
процедура за избор на изпълнител „избор с публична покана“ с предмет: 

 
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване  

за дейта център по обособени позиции, както следва:  
Обособена позиция 1. Сървърна система за изчислителни процеси, 1 бр. 
Обособена позиция 2. Сървърна система за съхранение на данни, 1 бр. 
Обособена позиция 3. UPS система, 2 бр. 
Обособена позиция 4. Дизелов генератор, 2 бр. 
Обособена позиция 5. Изправителна система, 2 бр. 
Обособена позиция 6. Система за охлаждане, 1 бр. 
Обособена позиция 7. Система за ранна сигнализация и автоматично пожарогасене, 1 бр. 

 
Във връзка с постъпило на 17.06.2016 г. искане за разяснение по документацията за участие в 

обявената на 15.06.2016 г. от „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД процедура за определяне на изпълнител „избор с 
публична покана“, по проект „Инвестиции за създаване на нов дейта център” изпълняван в рамките на 
договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01, финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие, представяме на вниманието на всички кандидати следното: 

За Обособена позиция 3: 

1. След като групите ще са две самостоятелни, с възможност за разширяване, допуска ли се 
използването на модулни UPS? Според нас те са най-подходящи за случаи като този, изискващи 
абсолютна сигурност и в същото време позволяващи разширяване на мощността с изключителна лекота. 

Допуска се UPS устройствата да бъдат модулни. 
2. След като изх. мощност на UPS-а следва да е 200 кВт за група и да работят няколко устройства 

в паралел по каква система се предполага - N+0 (исх. мощност се формира сумарно от всичките 
инсталирани UPS-и, но при отпадане на един системата се срива), N+1 (мин. брой устройства следва да е 
3, като изх. мощност се споделя от 3-те, ако едно се срине - ОК, ако 2 се сринат и с-мата се срива) или 
N+2 (3-те устройства са с еднаква мощност и дори и две да се сринат системата работи). 

Системата ще бъде на принципа N+1.  
За Обособена позиция 4: 

3. Предвид заложените конкретни изисквания за конски сили, разход на гориво, брой на 
цилиндри... Допуска ли се използването на устройства с леки отклонения от заложените? Защото 
написано така изглежда, че устройството е вече набелязано като модел/производител. Също така има ли 
изискване ДГ да е от европейски производител или може и турски (например)? 

Посочените в документацията технически и функционални характеристики на оборудването 
са на база индикативни оферти взети предвид при разработване на проектното предложение и 
представени на етап кандидатстване. В този смисъл тези характеристики представляват 
единствено и само минимални технически и функционални изисквания по отношение на 
оборудването, което ще бъде доставено, като е допустимо да има отклонения, но те следва да 
бъдат в посока единствено и само предлагане на по-добри (по-високи) характеристики спрямо 
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посочените в техничската спецфикация. При подготовка на офертата си кандидатите следва да 
имат предвид, че ако описаните в офертат им технически и функционални характеристики на 
предлаганото от тях оборудване не покриват минимално изискуемите, съгласно техническата 
спецификация, офертата им ще бъде отхвърлена и няма да бъде оценявана по същество.  

В докуметацията на обявената процедура за определяне на изпълнител и в съответствие с 
хоризонталния принцип за равенство и липса на дискриминация няма поставено изискване по 
отношение произхода на оборудването, което ще бъде доставено.  

 


