
 

 

 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Регионална здравна инспекция–Смолян със седалище и адрес гр.Смолян, 

бул.„България“ № 26, БУЛСТАТ 176032028 и e-mail: rzi@rzi-smolyan.com отправя 

покана, да предоставите индикативна ценова оферта за: 

1.Доставка на минимум 8 таблетни компютри със следните минимални 

изисквания: 

 

№ 

Компонент 
Минимално изискване 

1 Размер на екрана 10.3" FHD (1920 x 1200) 

2 
Процесор MediaTek®Helio P22T Tab, octa-core, 4 x A53 @ 

2.3GHz, 4 x A53 @ 1.8GHz  

3 Операционна система Android 9 Pie  

4 Оперативна памет 4GB  

5 Хард диск 64GB 

6 Батерия 1CELL 5000MAH 

7 Свързаност 4G/3G/WiFi/BT/GPS 

8 Задна камера 8MP с авто фокус 

9 Предна камера 5MP с фиксиран фокус 

 Тегло  До 460 г. 

 Гаранция 24 месеца 

 
SIM карти за пренос на 

данни 

SIM карти за пренос на данни да е с включен 5 GB 

трафик за данни за срок от 24 месеца 

 Калъф за таблети да 

 

2. За ползване на таблетните компютри следва да бъдат предвидени и 

подходящи софтуерни приложения, чрез които да се осигури и запазване 

сигурността на информацията и на самите устройства, като: 

• управление на приложения и браузери; 

• определяне на местоположението на устройството в реално време; 

• заключване и изтриване на данните при кражба или загуба на 

устройството; 

• дистанционно активиране на режим „Откраднато устройство“; 

• дистанционно активиране на аларма; 

• активиране и деактивиране на парола; 

• инсталиране, актуализиране и изтриване на приложения; 
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Максимална допустима цена за 1 брой таблетен компютър да е в рамките на 600 

лв. без ДДС и 720 лв. с ДДС. Максимална допустима цена за 1 брой лиценз за софтуер 

да е в рамките на 400 лв. без ДДС и 480 лв. с ДДС.  

Офертата да съдържа размера на месечната такса за мобилната услуга! 

 

Участниците могат да представят офертите си на адрес гр. Смолян, бул. 

„България” № 26 от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден в звеното за 

административно обслужване, ет. 1. Краен срок за приемане на офертите 16:30 часа на 

15.07.2020 г. Лице  за  контакти: инж. Росица Димитрова, тел. 0884495743. 

 

 

С уважение, /П/ 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА 

Директор на РЗИ – Смолян 
 

http://www.rzi-smolyan.com/

