СТАЦИОНАРНА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ВФ 46390, бул. “Цариградско шосе” № 113 А, тел. 92 23 742, п. к. 1784

ЗАПИТВАНЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за
“Доставка на оборудване за система за физическа сигурност”, както следва:
№
по
ред

1

2

3

Наименование
Вариофокална IR Камера с минимални
изисквания:
- 700TVL
- широкообхватен вариофокален обектив 2.8-12mm,
- Ф5:72pcs IR осветители за нощно наблюдение до
60м.,
- интелигентно IR управление, OSD меню, AWB,
AGC, BLC, ATR (Adaptive Tone Reproduction), mirror,
shuter speed, HLC (high light compensation), motion
detection, скрито водене на кабела през стойката,
влагозащитена IP 66.
- Захранващо напрежение 12V DC
Захранващ стабилизиран адаптер за камери за
видеонаблюдение с минимални изисквания:
- Входно напрежение 220V AC
- Изходно напрежение 12V DC 5A
- Тестван в реални услови за работа с
видеорекордери и PC базирани ситеми с кепчър
платки. Индикация за наличие на изходящо
напрежение.
16 канален професионален видеорекордер с
минимални изисквания:
- Възпроизвеждане с висока резолюция D1 за
шестнадесетте канала
-Запис в реално време
- Четири аудио входа RCA и един аудио изход
- 4 алармени входа и един алармен изход,
Методи на запис: Непрекъснат, В определени
часови интервали, При движение, При алармено
събитие
- Компресия: H.264 с двоен стийминг
- PTZ функции
- 3xUSB
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Управление: IR дистанционно, мишка, преден
панел
Мрежа: Отдалечено наблюдение,
- Поддръжка на 2 SATA диск по 2000GB
- CMS СОФТУЕР с интеграция на рекордерите на
DAHUA и HIKVISION.
- - ГРАФИЧНО МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
4 HDD 2TB SATA
5 Видео балун
LED монитор 24"с минимални изисквания:
- резолюция 1920х1080
- време за реакция 2ms
6
- динамичен контраст 12000000:1
- Тип на матрицата: ТN
- DVI-D
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Предложените цени да са в лева с включен ДДС.
Плащането ще бъде извършено по банков път без авансово плащане.
Предложението/офертата да бъде подписано/а и подпечатано/а с печат на
фирмата, както и да съдържа адрес и телефон/факс за контакт.
В ценовото предложение да бъде посочен гаранционния срок.
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 15,30 часа на 13.06.2013г. по факс,
електронна поща или предоставен на място: бул. „Цариградско шосе” № 113А.
За контакт: капитан инж. Бисер Енчев тел. 02/9223743, 02/9226777,
факс.02/9744072 ; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg.
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