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Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, 

ал.1 от ЗУСЕСИФ 

 

 

ДО  

ДИАНИД ЕООД  
(Бенефициент- наименование) 

 

ул. Неофит Рилски, № 11  
(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: система спектрорадиометър; 

Обособена позиция 2: система гониофотометър; 

Обособена позиция 3: термална камера; 

Обособена позиция 4: 3D принтер; 
 (наименование на предмета на процедурата) 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: система спектрорадиометър; 

Обособена позиция 2: система гониофотометър; 

Обособена позиция 3: термална камера; 

Обособена позиция 4: 3D принтер; 
 (наименование на предмета на процедурата) 
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Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

ДИАНИД ЕООД  
 (наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на 

високо технологично оборудване по 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: система 

спектрорадиометър; 

Обособена позиция 2: система 

гониофотометър; 

Обособена позиция 3: термална камера; 

Обособена позиция 4: 3D принтер; 
 

Минимални технически и функционални 

характеристики за Обособена позиция 1 - 

Спектрорадиофотометър: 

 

 Способност за автоматично измерване 

на: 

 разпределение на мощността Р (γ),  

 дължина на вълната (γd/ γp),  

 корелативна цветова температура,  
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 хроматични координати (х y),  

 индекс на цветовете (Ra; Ri(i=1~15)),  

 светлинен поток (лумен),  

 светлинна ефективност (lm/w),  

 

 Спектрални характеристики: 

 Граници на дължината на вълната: 

380nm -780 nm (измерването IR да 

може да бъде удължено) 

 Точност на дължината на вълната: ± 

0,5 nm 

 Точност на хроматичните 

координати: ± 0,005 (под стандартен 

осветител) 

 

 Цифров измерител на мощност 

 

Да измерва: 

- ефективен ток Irms 

- ефективно напрежение Vrms 

- мощност P 

- фактор на мощността PF 

- напрежение  от 10V до 500V  

- ток от 0.01V до 15A 

Връзка с компютър чрез интерфейс 

RS232 

 

 Програмируем източник на прав ток и 

напрежение 5A/30V  

 

 Да може да предоставя постоянен 

ток 

 Да може да предоставя постоянно 

напрежение за калибриране на лампи 

и осветителни тела с прав ок 

 Изходен обхват на напрежението от 

0.01V до 30V 

 Изходен обхват на тока от 0.01A до 

5A 

 

 Източник на захранване с променлива 

честота 

 

 Изходна честота: 45Hz - 60Hz  

 Изходно напрежение: 0V - 300V 

 Изходна мощност 500W 

 Еквивалентно изходно 

съпротивление по-малко от 0.1om 

 Изкривяване на формата на 
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напрежението по-малка или равна на 

0.7% 

 Нестабилност на изходното 

напрежение за 30мин. по-малка или 

равна на 0.1% 

 Честотна нестабилност по-малка или 

равна на 0.1% за 30мин. 

 Въздействие от изходния товар по-

малко или равно на 0.1% 

 

 Шкаф за спектрорадиометър, 

източник на прав ток, дигитален 

измерител на мощността и източник 

на захранване с променлива честота в 

една обща система 

 

 Оборудван със стъклена врата, през 

която не може да преминава прах,  

 Оборудван с  охладителен 

вентилатор 

 

 Оптични влакна (L 1,5m) 

 материал с висока гъстота SiO2 

 висока проводимост  

 ниско ниво на загубите 

 

 Кълбовиден фотометър: Ø2,0m 

 Диаметър (вътрешна страна) – мин. 

Ф1,8m с отваряне отдолу или 

отстрани 

 Комплект еталони за калибриране 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики за Обособена позиция 2 - 

Гониофотометър: 

 

 За LED осветители с дължина поне 

1200мм и тегло 25-30кг. 

 Със софтуер на английски, 

работещ под Windows 

 Да генерира IES файлове 

Способност за тестване на: 

 Светлоразпределителна крива,  

 Крива на границите на осветеност,  

 Площ на светлинния поток,  

 Крива на средния ефективен поток, 
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 Светлинна ефективност,  

 Общ светлинен поток, 

 Възходящ поток,  

 Низходящ поток,  

 Отблясък,  

 Isolux диаграма, 

 Крива на линията, свързваща точки с 

еднакъв интензитет на светлината, 

 Ъгъл на светлинния поток; 

Минимални технически и функционални 

характеристики за Обособена позиция 3 - 

термална камера: 

 Детектори с мин.  320 х 240 пиксела 

 Топлинна чувствителност NETD < 30 

mK  

 Възможност за сменяне на обективи 

 Да има вградена дигитална камера; 

Минимални технически и функционални 

характеристики за Обособена позиция 4 - 

3D принтер: 

 

 размер на принтиране – не по малко 

от 200х200х650 mm 

 Скорост на движение на дюзата: 10 – 

150 mm/s 

  Диаметър на дюзата : 0,2 - 0,4 mm      

 Възможност за  работа с материали: 

PLA, PVA, Woodfill, Bronzefill, 

Flexbile filament 

 Свързване: USB и/или SD –card 

  Видове файлове: 

STL/OBJ/AMF/DAE; 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

 Гаранционен срок /минимум 24 

месеца/; 
*Важно: 

 Предложен гаранционен срок за период по-дълъг от 60 

месеца ще се смята за нереалистичен. 

 

 

 

 Извънгаранционен срок в месеци; 
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*Важно: 

 Предложен гаранционен срок за период по-дълъг от 60 

месеца ще се смята за нереалистичен. 

 

 

 

 

 Време за реакция при възникнал 

проблем  /часове/; 

 
* Важно: 

Предложеното време за реакция под 1 час ще се смята за 

нереалистично. 

 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 Документацията съпровождаща 

оборудването трябва да е на 

български език; 

 Гаранционна карта на оборудването, 

включваща описание на 

гаранционните условия; 

 Извънгаранционна карта на 

оборудването, включваща описание 

на извънгаранционните условия на 

оборудването; 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Неприложимо  

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

 

 Обучението на персонала на 

бенефициента е за сметка на 

изпълнителя; 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

неприложимо  

  

Други:  

Срок за изпълнение в месеци 08 месеца (от 

сключване на договора) но не повече от 

срока на договора за безвъзмездна 

финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-

1003-C01  
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При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 

вид и обхват, както следва: 

 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№ Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 

на периодични доставки) 

1 Система спектрорадиометър 1   

2 Система гониофотометър 1   

3 Термална камера 1   

4 3D принтер 1   
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се) 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще 

бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата 

цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ; 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); 

- Копия от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за последните три 

приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си. (заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с 

оригинала”). 

 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват); 

- Списък на основните договори за доставка, изпълнени за последните три години, 

преди датата на обявяване на процедурата (съдържащ име на клиент, вид на 

доставеното  специализирано оборудване, стойност и време на изпълнение). 

- Референции поне от един клиент по т.1 

- Справка на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на предмета на 

процедурата. За доказване на образованието и професионалната квалификация на 

експертите се представят: Трудови/Граждански договори, Автобиографии, копия на 

дипломи за завършено висше образование или за придобита научна степен и/или 

сертификати за придобита квалификация; 

 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

6. Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

7. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква); 

8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие; 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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