Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изпратена от вас публична покана за подаване на индикативна оферта Ви
предоставяме нашата индикативна оферта, която функционално отговаря на техническите
параметрите в публикуваната спецификация.
В някой от параметрите, посочени в запитването има известни разминавания, тъй като те са
прекалено конкретни и могат да се третират като ограничаващи.
Например такива са следните параметри:
1. Относно изискването за поддръжка на H.263+, H.263++, посочени
за Видеоконферентна система (кодек) за съдебни зали – 20 броя , т.5.
Видеоконферентна система (кодек) за място за лишаване от свобода – 6 броя, 3.
Система за регистрация и управление на видео терминалите и 8. Система за миксиране
на видео разговорите.
H.263 е видео кодек, проектиран от ITU-T като ниско-скоростно кодиращо решение за
провеждане на видеоконференция. H.263+ (H.263v2) e втора версия на стандарт H.263, а
H.263++ (H.263v3) e трета версия на стандарта. Поставянето на подобни изисквания е
необосновано и ограничаващо, тъй като това са различни версии на стандарт H.263,
които не са възприети и не се предлагат от световни производители, както и не водят до
технологични предимства на решението за клиента. Нещо повече, за другия посочен
стандарт
H.264
AVC
към
момента
има
25
версии
(https://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC), но за него в спецификацията е
посочено изискване само за основния стандарт.
2. Относно изискването към Видеоконферентна система (кодек) за съдебни зали – 20
броя: „Да разполага с минимум 2 x microphone array ports с цел интеграция на наличните
микрофонни системи в залите“.
Интеграцията може да бъде извършена не само при наличие на „microphone array“ порт, а
и по euroblock или еквивалент. В случай, че се предложи решение само с 2 порта се
ограничава възможността за включване към системата на допълнителни микрофони с
цел да се получи покритие на системата на по-голяма площ, с оглед на което изискването
е занижено.
3. Относно изискването видеоконферентната система „Да разполага с минимум 1 x RCA
pair с цел интеграция на наличните озвучителни системи в залите“.
Въпреки че в спецификацията липсва информация за наличните системи, те могат да се
интегрират не само чрез RCA, който е определен тип конектор, а и посредством други
еквивалентни конектори, например euroblock.

Оборудване / Услуги

Брой

Единична
цена, без ДДС

Общо, без ДДС

Общо, с ДДС

Оборудване за съдебна зала

20

66 166,00

1 323 320,00

1 587 984,00

Оборудване за зала в място за лишаване от
свобода

6

50 167,00

301 002,00

361 202,40

Централна компонента

1

327 009,00

327 009,00

392 410,80

Услуги по инсталиране, конфигуриране и
настройка на оборудването, инсталиране на
софтуер и др.

1

62 617,00

62 617,00

75 140,40

Обучения на 70 служители от сектор
"Правосъдие"

1

12 523,00

12 523,00

15 027,60

2 026 471,00

2 431 765,20

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на
основно и съпътстващо оборудване за
видеоконферентни връзки и прилежащо
обучение - Общо
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