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С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
 
 

Регионална здравна инспекция — Варна отправя покана към всички заинтересовани 

лица за предоставяне на индикативна ценова оферта за избор на изпълнител за доставка 

на цялостно решение (таблет и софтуерни приложения) за подпомагане на процесите по 

извършване на здравен контрол. 

  

1. Предмет, количество и обем на поръчката — Поръчката включва избор на 

изпълнител, който да достави 15 бр. таблетни компютри, 16 бр. SIM карти за пренос 

на данни и 22 бр. лицензи за софтуер, отговарящи на следните минимални 

изисквания: 

 

- Таблети: 

 

№ 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 с включен 5 GB трафик за 

данни за срок от 24 месеца 

 Калъф за таблети да 

 

- Софтуерни приложения, чрез които да се осигури отдалечен достъп  и 

запазване сигурността на информацията и на самите устройства, като: 



• управление на приложения и браузери; 

• достъп и администриране на наличните регистри; 

• възможност за регистриране на контролната дейност в реално време и 

възможност за генериране на справки; 

• актуална информация за контролната дейност в реално време; 

• достъп до основните ползвани от държавните здравни инспектори 

приложения на информационни системи, поддържани от Министерство на 

здравеопазването, Европейската комисия и др.; 

• 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; 

 

Част от софтуерните приложения ще бъдат инсталирани на 7 бр. таблети, 

собственост на РЗИ-Варна. 

Всеки участник в ценовото си предложение следва да посочи цена /без ДДС/ за 

изпълнение на поръчката. 

 

2. Място на доставка: Административна сграда на РЗИ-Варна, намираща се на 

адрес: гр. Варна, ул. Брегалница №3 

 

3. Източник на финансиране: собствени капиталови средства по бюджета на РЗИ-

Варна 

 

4. Начин на плащане: до 50% авансово при сключване на договор, останалите 50% 

след приемане на доставката с приемо-предавателен протокол 

 

5. Срок на изпълнение: до 2 месеца 

 

Офертите се приемат до 15.07.2020г. всеки работен от 08:30 до 17:00 часа в звеното 
за административно обслужване на РЗИ – Варна или на електронна поща office@rzi-
varna.com 

 

За допълнителна информация може да се обръщате към инж. Д.Атанасова на тел. 

052/665263 

 

Подаването на индикативна оферта не ангажира по никакъв начин възложителя с 

избор на конкретен изпълнител, нито може да послужи на потенциални кандидати за 

получаване на конкретно предимство в хода на процедурите по избор на изпълнител. 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор РЗИ-Варна 
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