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3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование
на поръчката:

„Доставка на софтуерни продукти
Военномедицинска академия”

за

нуждите

на

Минимални изисквани технически характеристики по документация:

Таблица 1

№
по
ред

1
2

Описание на софтуерни продукти

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEM DVD 2CPU/2VM
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEM 1 Clt User CAL

Бр.
лицензи

1
25

Таблица 2

№
по
ред

1
2

Описание на софтуерни продукти

Office Pro 2013 SNGL OLP NL English или еквивалент.
Office Standard 2013 SNGL OLP NL English или еквивалент.

Бр.
лицензи

10
45
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Таблица 3

№
по
ред

1
2

3

Описание на софтуерни продукти

Операционна система Windows 8.1 Pro SNGL OLP NL или аналогичен.
Програмен продукт съвместим с операционна система MS Windows, способност за
създаване на файлове с формат PDF от различни източници, редактиране и
конвертиране на файлове от PDF към MS Office, добавяне на аудио и видео към PDF
файлове, създаване на защитени PDF файлове, разпознаване на текст в сканиран
документ, конвертиране на сканирани документи в редактируеми PDF файлове Acrobat Professional или еквивалентен.
Програмен продукт за графична обработка на векторни изображения, поддръжка на
файлове от тип .cdr, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .eps, .pdf, .svg, конвертиране на
изображения в различни файлови формати, генериране на QR кодове, възможност за
работа с повече от един монитор - CorelDRAW Graphics Suite X7 или еквивалент.

Бр.
лицензи

25
2

2

Забележки:
Навсякъде в Техническата спецификация или в други части на документацията за
участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка,
патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или
елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира „или еквивалент”.
Предлаганото еквивалентно решение не трябва да:
- Води до допълнителни разходи извън настоящата поръчка за осигуряване на
допълнителни лицензи за въвеждането му в експлоатация;
- Води до необходимост от допълнителен хардуер за внедряването му в реална
експлоатация;
- Води до допълнителни дейности и/или разходи за промяна и/или интеграция на
използваните от Възложителя към момента информационни системи и изградената
технологична среда.
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