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ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05M9OP001-1.003-0460 „Създаване на нови работни места в Екопринт глас ООД“ 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:  
ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД 
адрес: гр. Варна, кв. Чайка бл.196, офис 2 
e-mail: ecoprint.bg@abv.bg  
Лице за контакт: Мая Калчева 
Телефон: 0888 83 77 49 
 
 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД 
оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения 

 
 

Предмет: Доставка на мобилни работни станции (2 бр.)  
 
 
Описание на доставката:  
 

1. Мобилна работна станция (1 бр.) със следните минимални изисквания:  
♦ Процесор: мин. 2.3 GHz, 3MB Cache; 
♦ Памет: мин. 8 GB DDR4;  
♦ Твърд диск: мин. 1 TB;  
♦ Размер на дисплей: мин. 15.6”; 
♦ Резолюция на дисплей: мин. 1600х900;  
♦ Видео карта: мин. 2GB;  
♦ Безжична мрежа: WLAN Ac 
♦ Наличие на Bluetooth;  
♦ Батерия: мин. 4-клетъчна;  
♦ Наличие на оптично устройство;  
♦ Наличие на вградени високоговорители;  
♦ Наличие на USB порт минимум:  

- 1 х USB 3.0;  
- 2 х USB 2.0;  

♦ Наличие на HDMI порт; 
♦ Наличие на Ethernet (RJ-45) порт; 
♦ Наличие на аудио порт;  
♦ Наличие на VGA конектор; 
♦ Наличие на четец за карти;  
♦ Наличие на уеб камера; 
♦ Тегло: макс. 3,50 кг.   
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2. Мобилна работна станция (1 бр.) със следните минимални изисквания:  
♦ Процесор: мин. 2.60 GHz, 6M Cashe, четириядрен;  
♦ Памет: мин. 8 GB DDR4 (с наличен слот за допълнителна памет);   
♦ Твърд диск: мин. 1 TB;  
♦ Размер на дисплей: мин. 17.3”; 
♦ Резолюция на дисплей: мин. 1920х1080;  
♦ Видео карта: мин. 6GB GDDR5;  
♦ Наличие на вградени високоговорители;  
♦ Безжична мрежа: WLAN Ac;  
♦ Bluetooth: мин. Bluetooth 4.0;  
♦ Батерия: мин. 8-клетъчна;  
♦ Наличие на USB порт минимум:  

- 2 х USB 3.0;  
- 2 х USB 2.0;  

♦ Наличие на HDMI порт; 
♦ Наличие на Ethernet (RJ-45) порт; 
♦ Наличие на аудио порт;  
♦ Наличие на четец за карти; 
♦ Наличие на уеб камера;  
♦ Тегло: макс. 5,00 кг.   

 
 
Гаранция: 12 месеца 
 
Място на изпълнение на доставката: гр. Пловдив 
 
Срок на изпълнение на поръчката: до 20 календарни дни  
 
Начин на плащане: 100% след доставка на мобилните работни станции 
 
Прогнозна стойност: 4000,00 лв. без ДДС. 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят 
ценови предложения на имейл: ecoprint.bg@abv.bg .   
 
Краен срок за подаване на ценови предложения: до 22.12.2016г., 23:59. 
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