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ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05M9OP001-1.003-0358-C01 - „ИНЖКОНСУЛТ ЕООД РАЗКРИВА НОВИ 
РАБОТНИ МЕСТА” 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:  
„ИНЖКОНСУЛТ” EООД 
адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Николай Коларов” №3  
e-mail: office@ingconsult.biz  
тел: 052/333 022 
Лице за контакт: Тома Колелиев 
 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., „ИНЖКОНСУЛТ” EООД 
оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения 

 
 

Предмет:  Доставка на мобилни работни станции (11 бр.) 
 
Описание на доставката:  
Доставка на 11бр. мобилни работни станции със следната техническа спецификация: 

• Мобилна работна станция – 11бр.: 
− Процесор - минимум 2.5 GHz, 4 МВ cache 
− Памет - минимум 8 GB 
− Тип на паметта - DDR3L 
− Тип на твърд диск - SATA 
− Твърд диск - минимум 1000GB 5.4krpm 
− Дисплей - минимум 15.6'' 
− Резолюция на дисплей - минимум 1920x1080 dpi 
− Видео карта - минимум 2 GB 
− Оптично устройство - DVD записвачка 
− Звук - Вградени високоговорители 
− Безжична мрежа - WLAN Ac 
− Bluetooth - Bluetooth 4.0 
− USB порт – минимум 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 
− Наличност на HDMI порт 
− Наличност на Ethernet (RJ-45) порт 
− Наличност на аудио порт  
− Наличност на VGA конектор  
− Наличност на четец за карти  
− Наличност на четец на пръстов отпечатък  
− Наличност на уеб камера 
− Батерия - минимум 4 cell 
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− Тегло - максимум 2,50 кг. 
 

Място на изпълнение на доставката: гр. Варна 
 
Прогнозна стойност: 22 000,00 лв. без ДДС. 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят 
ценовите си предложения на имейл: office@ingconsult.biz.   
 
 
Краен срок за подаване на ценови предложения: до 03.10.2016г., 23:59. 
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