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Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА 

 

 

Предмет на процедурата: 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване  

 

1. Сървър (за 

изчислителни 

задачи) 

5 бр. Минимални изисквания към 1 бр. сървър (за изчислителни задачи), основание за 

допустимост на офертата: 

1. 2 процесора  

2. 16 ядра на процесор 

3. 8 x 16 GB RAM DDR4 

4. Заемано място в 19” шкаф - 1 U 

 

Допълнителни технически и/или функционални характеристики към 1 бр. сървър 

(за изчислителни задачи), подлежащи на оценка: 

1. Общ брой процесорни ядра (с включени минимално изискуемите 16 бр.) 

2. Получена оценка на процесорите спрямо PassMark CPU benchmark тест – мин 50 

000 точки; 

3. Оперативна памет  
 

2. Сървър (за 

съхранение на 

данни и мрежова 

свързаност) 

1 бр. Минимални изисквания към сървър (за съхранение на данни и мрежова свързаност), 

основание за допустимост на офертата: 

 

1. Осигурена 10 Gb свързаност към всеки сървър за изчислителни задачи 

2. 6x4 TB дисков масив 
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Допълнителни технически и/или функционални характеристики, подлежащи на 

оценка: 

1. Общ брой поддържани твърди дискове* (с включени гнездата за минимално 

изискуемите 6 диска) 

2. Заемано място в 19” шкаф 

3. Наличие на допълнителен дисков масив (с включени минимално изискуемите 6 

диска)  

4. Обем памет на всеки диск от масива 

 

*) под „общ брой поддържани твърди дискове“ следва да се разбира максималното количество твърди 

дискове, които могат да се разположат на шасито на предложения за доставка сървър  

 

3. Терминална 

система за 

управление 

1 бр.  Минимални изисквания към Терминална система за управление, основание за 

допустимост на офертата: 

1. 8 GB памет 

2. 1 TB дисково пространство 

3. мин. i5 процесор  

4. Размер на екрана мин. 22“ 

 

 


