
                               
 

 

Образец на публична покана по чл. 51 от 

 ЗУСЕСИФ 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: “АПЛА ДИЗАЙН“ ООД 

Адрес: сграда на БИЦ ИЗОТ АД, бул."Цариградско шосе" № 133, 7-ми 

километър, офис 609А 

 

Град: София Пощенски 

код: 1784 

 

Държава: България 

За контакти: 

Лице за контакт: Павлин Манов, 

управител 

Телефон: 0878 926385 

Електронна поща: 

office@appladesign.com 

 

Факс: --  

Интернет адрес/и (когато е приложимо): www.appladesign.com 

 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

Х търговско дружество  

  юридическо лице с нестопанска цел 

 друго (моля, уточнете): 

 

 обществени услуги 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

 образование 

 търговска дейност 

Х друго (моля, уточнете): Компютърно 

програмиране 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 
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 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства 

на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство                       (б) Доставки                  Х 

 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

Х Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................

............................................ 

Категория услуга:№  

 

 

 

 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на 

доставка: 

Гр. София 1784, сграда 

на БИЦ ИЗОТ АД, 

бул."Цариградско 

шосе" № 133, 7-ми 

километър, офис 609А - 

„Апла Дизайн“ ООД 

 

код NUTS: BG411 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

код NUTS:      

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

 

Провеждане на процедура за избор на изпълнител в две обособени позиции:  

1). Доставка на 1 бр. сървърна конфигурация /ДМА/ 

2). Придобиване на лиценз за право на ползване и вграждане на специализиран 

софтуер (ДНА), необходим за разработването на продуктовата иновация – 1 брой 

 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 

обособени позиции, когато е приложимо) 

 

48820000-2 Сървъри 

 

48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 

 

 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да X  не  

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена позиция 

 

 

за една или повече 

обособени позиции 

X 

за всички обособени 

позиции 
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ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо): 

 

Обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. сървърна конфигурация /ДМА/ 

Обособена позиция 2: Придобиване на лиценз за право на ползване и вграждане на 

специализиран софтуер (ДНА), необходим за разработването на продуктовата 

иновация – 1 брой 

 

_______________________________________________________________________ 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 

(в цифри) : 

За обособена позиция 1: 3 188.00 (три хиляди сто осемдесет и осем) лв. без ДДС 

За обособена позиция 2: 71 300.00 (седемдесет и една хиляди и триста) лв. без ДДС 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в дни:  

 

По обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. сървърна конфигурация /ДМА/ до 45 

календарни дни след сключване на договора за изпълнение (съгласно офертата на 

изпълнителя, която е неразделна част от договора); 

 

По обособена позиция 2: Придобиване на 1 бр. лиценз за право на ползване и 

вграждане на специализиран софтуер (ДНА), необходим за разработването на 

продуктовата иновация – до 30 календарни дни след сключване на договора за 

изпълнение (съгласно офертата на изпълнителя, която е неразделна част от 

договора); 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

 

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 

 

неприложимо 

________________________________________________________________________ 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за изпълнение. 

 

неприложимо 
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ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат: 

 

За обособена позиция 1: Едно окончателно плащане в размер на 100% от сумата по 

сключения договор с избрания изпълнител. Окончателното плащане се осъществява 

след доставката на сървърната конфигурация и приемането й от Бенефициента със 

съответен приемо-предавателен протокол без забележки. 

 

За обособена позиция 2: Едно междинно плащане в размер на 70 % след доставката и  

инсталацията на софтуера при Бенефициента и окончателно плащане в размер на 30 

% от сумата по сключения договор с избрания изпълнител след пробен 

период/тестване от 1 месец. Доставката, инсталацията и тестовият период на 1 бр. 

лиценз за право на ползване и вграждане на специализиран софтуер (ДНА), 

необходим за разработването на продуктовата иновация, следва да бъдат приети от 

Бенефициента със съответен приемо-предавателен протокол без забележки. 

 

 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в 

хода на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на 

процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни 

промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на 

договора: )  (когато е приложимо) 

 

неприложимо 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да Х   не  

Ако да, опишете ги: 

 

Бенефициентът ще отстранява от участие в процедурата и не сключва договор с 

участник, който е: 

1. кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 5 

от ПМС 160/01.07.2016 г. и на условията на публичната покана, посочени от 

бенефициента; 

2. кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за 

обществените поръчки; 

3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и 

финансово състояние, технически и професионални способности; 

4. кандидат, който не е представил в срок изисканите по реда на ал. 2 от ПМС 

160/01.07.2016 г. документи или представените документи не отговарят на 

предварително обявените условия; 

5. кандидат, който е представил невярна информация в хода на процедурата за избор 

на изпълнител. 

6. кандидат, който по Обособена позиция 2 не е предоставил линк към изискуемия 

демонстрационен софтуер или демонстрационният софтуер не притежава 

минималните функционалности, залегнали в Техническата спецификация. 

С оглед специфичността на доставката по Обособена позиция 2, за доказване на 

минималните технически изисквания се изисква предоставяне от кандидата на 

работоспособна версия на софтуера за демонстриране на съответствието с 
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техническите изисквания, налични в Техническата спецификация към настоящата 

документация.  

Софтуерът трябва да е предоставен във вид на инсталационен пакет или "виртуална 

машина" с инсталиран софтуер. Софтуерът трябва да бъде придружен с подробна и 

точна инструкция за провеждане на демонстрация. 

➢ При вариант на представяне на "инсталационен пакет": Софтуерът трябва 

да може да се инсталира на компютър с инсталиран Windows 10 или Centos 

7, като софтуера не поставя допълнителни изисквания за инсталиране на 

софтуер от трета страна. 

➢ При вариант "виртуална машина": Файлът на виртуалната машина трябва 

да е във формат "ovf" и да е напълно съвместим с хипервайзор VMware 

ESXi 6.0. Не трябва да е необходим никакъв допълнителен софтуер на 

доставчик от трета страна, за да може да се изпълни демонстрацията. 

Опитната постановка за тестване ще бъде монтирана в офиса на фирма „Апладизайн“ 

(гр. София, сграда на БИЦ ИЗОТ АД, бул."Цариградско шосе" № 133, 7-ми 

километър, офис 609А) по време на отваряне на офертите. 

Ще има монтиран електромер (ЕМ) (ISKRA – MT174) свързан с TCP адаптор през 

локалната мрежа. 

Демонстрационният софтуер следва да прочете данните от електромера за 

последните 14 дни и на тяхна база да демонстрира функционалността спрямо 

минималните технически изисквания, както следва: 

1. Конфигуриране на точки на измерване (ТИ); 

1.1 Конфигуриране на електромер; 

1.2 Инициализация на ТИ, като се прочетат конфигурационните данни в електромера. 

* Период на отчитане; 

* Фази; 

* Тарифи. 

1.3 Конфигуриране на комуникационен канал; 

 * В конкретния случай комуникационният канал ще бъде IEC62056-21 върху TCP/IP; 

 * Конфигуриране на TCP/IP комуникационен канал. 

1.4 Дефиниране на точки на измерване, като се изисква да бъдат конфигурирани най-

малко 2 ТИ. 

1.5 Свързване на електромер (ЕМ) към точка на измерване – изискването е да се 

свърже ЕМ към една от точките на измерване. 

1.6 Дефиниране на виртуална (агрегатна) точка на измерване (АТИ), която показва 

сумарни данни, базирани на 2 и повече точки на измерване. 

2. Дефиниране на задачи за четене. 

2.1 Дефиниране на задача за четене на Товаров График(ТГ) произволна група ЕМ на 

5 минути; 

2.2 Дефиниране на задача за четене на самоотчети на ЕМ на 1 ден; 

2.3 Дефиниране на задача за четене на текущи показания на момента. 

3. Прочитане на данни, както следва: 

3.1 Товаров график за последните 2 седмици; 

  * Активна енергия; 

  * Реактивна енергия; 

  * Тарифи. 

3.2 Прочитане на самоотчети от последния отчетен период; 

3.3 Прочитане на събития от ЕМ, като отпадане на напрежение, провеждане на 

самоотчети и др. 

3.4 Прочитане на текущи показания; 

3.5 Демонстрация на ръчно въвеждане на данни за товаров график през 

потребителския интерфейс на системата; 

3.6 Изтриване на данни от системата; 
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3.7 Визуализиране на събитието "изтриване", като се показва потребителят и часа на 

изтриването. 

4. Визуализация на всички прочетени данни в т. 3, като товаровите графици трябва 

да се визуализират и в графичен вид. 

4.1 Визуализация на данни от ТИ; 

4.2 Визуализация на данните за виртуална (АТИ); 

Варианти: 

* Когато данни има само за точката на измерване която е свързана с ЕМ, данните 

трябва да бъдат визуализирани базирани само на едната точка, но да бъдат маркирани 

като некоректни (със специален знак). 

* За периода в който втората точка има ръчно въведени данни, АТИ визуализира 

сумарни данни от прочетените и ръчно въведените, като НЕ маркира данните като 

некоректни. 

Заедно със своята техническа оферта кандидатът по Обособена позиция 2 трябва да 

предостави линк с достъп до своя демонстрационен софтуер. Демонстрационният 

софтуер трябва да бъде пакетиран в един zip файл с парола. В офертата трябва да бъде 

разпечатана дължината на zip файла, паролата, с която е криптиран zip файла, 

SHA256 контролната сума на файла, както и точни инструкции, които комисията да 

следва, за да може да провери дали и как предложеното решение покрива изискваните 

минимални функционалности на софтуера по Обособена позиция 2. Цялото 

съдържание на софтуера и документацията към него да са в дистрибутивния zip файл. 

 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 

 

 

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

когато е физическо лице - документ за самоличност;  

2. Копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно 

националното му законодателство, като документът следва да бъде представен 

в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е 

регистрирано в България) – оригинал или заверено от кандидата копие с 

подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“; 

3. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от 

лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна 

регистрация) – оригинал или заверено от кандидата копие с подпис, печат и 

думите „Вярно с оригинала“; 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 
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Изискуеми документи и информация: 

 

- Баланс и Отчет за приходите и 

разходите за последните 3 /три/ 

приключени финансови години (2016, 

2017 и 2018) в зависимост от датата на 

която участникът е бил учреден или е 

започнал дейността си,  

- Справка за общ оборот и за оборота от 

доставките, сходни с предмета на 

настоящата публична покана за 

последните 3 /три/ години, считано до 

срока за подаване на оферти в 

настоящата процедура. 

В случай, че участникът е обединение, 

което не е юридическо лице, 

документите за доказване на 

икономическото и финансово състояние 

се представят за участника/ците, чрез 

които обединението доказва 

съответствието си с минималните 

изисквания, а изискванията следва да 

бъдат изпълнени от обединението като 

цяло. 

- Когато участникът предвижда участие 

на подизпълнители, документите по чл. 

12, ал. 6 и ал. 8 от Постановление No 

160/01.07.2016 г. се представят за всеки 

от тях, а изискванията към тях се 

прилагат съобразно вида и дела на 

тяхното участие. 

- Всички документи в офертите на 

участниците, които не са на български 

език, се представят и в превод; 

 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

* В настоящата процедура могат да 

участват лица, които за последните три 

години, считано до срока за подаване на 

оферти в настоящата процедура, имат 

специфичен оборот в размер на: 

- за Обособена позиция 1: не се изисква 

- за Обособена позиция 2: 50 000 лв.  

* Под доставки „сходни” с предмета на 

настоящата поръчка следва да се разбира:  

- за обособена позиция 1: доставка на 

хардуер; 

- за обособена позиция 2: доставка и 

инсталация на софтуер за дистанционно 

отчитане на ел.енергия  

___________________________________. 

 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС 

№ 160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация: 

 

-Участниците представят списък на 

основните договори за доставки, сходни 

с предмета на настоящата поръчка, 

изпълнени през последните три години, 

считано до срока за подаване на оферти в 

настоящата процедура, включително 

стойностите, датите и получателите, 

придружени от препоръки за добро 

изпълнение. 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

* В настоящата процедура могат да 

участват лица, които за последните три 

години, считано до срока за подаване на 

оферти в настоящата процедура, имат 

опит в: 

- за обособена позиция 1 – не се изисква  

- за обособена позиция 2 – изисква се опит 

в изпълнението на минимум 2 /два/  
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- Участниците представят поне едно 

доказателство (референция и/или 

договор), от което да е видно, че 

оферираният по настоящата процедура  

софтуер се използва и към момента в 

поне едно ЕРП – за Обособена позиция 2. 

договора за доставки с предмет, сходен с 

предмета на поръчката,  

* Под доставки „сходни” с предмета на 

настоящата поръчка следва да се разбира:  

- за обособена позиция 1: доставка на 

хардуер; 

- за обособена позиция 2: доставка и 

инсталация на софтуер за дистанционно 

отчитане на ел.енергия 

___________________________________ 

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                              

 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                             

 

оптимално съотношение качество – цена              Х 

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

 

Показатели за 

Обособена 

позиция 1 

1. Предложена 

цена 

2. Условия за 

гаранционна 

поддръжка 

3. Наличие на 

съвместимост с 

хипервайзор  

 

Тежест 

 

 

70 % 

 

20 % 

 

 

10 % 

 

Показатели за 

Обособена 

позиция 2 

1. Предложена 

цена 

2. Условия за 

гаранционна 

поддръжка  

3. Срок за право на 

ползване и 

вграждане на 

предложения за 

закупуване 

софтуер 

 

Тежест 

 

 

40 % 

 

10 % 

 

 

50 % 

 

 
 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 

ДБФП No BG16RFOP002-1.005-0052-C01 
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ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 10/01/2020 (дд/мм/гггг)                   

 

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) 

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на Единния информационен портал на 

Структурните фондове на ЕС  

 

2. www.appladesign.com- (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

До 11/04/2020 (дд/мм/гггг) 

или: 90 дни (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 13/01/2020  

Час: 10.00 часа 

Място: Гр. София 1784, сграда на БИЦ ИЗОТ АД, бул."Цариградско шосе" № 133, 

7-ми километър, офис 609А - „Апла Дизайн“ ООД 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата 

публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на оферти; 

3. Копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му 

законодателство, като документът следва да бъде представен в официален превод на 

български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) – оригинал или 

заверено от кандидата копие с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“. 

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника 

в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право 

на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – оригинал или заверено от 

кандидата копие с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“. 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка,  

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

http://www.eufunds.bg/
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1. Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 /три/ приключени финансови 

години (2016, 2017 и 2018) в зависимост от датата на която участникът е бил учреден или е 

започнал дейността си. 

2. Справка за общ оборот и за оборота от доставките, сходни с предмета на настоящата 

публична покана за последните 3 /три/ години, считано до срока за подаване на оферти в 

настоящата процедура 

- за Обособена позиция 1 – не се изисква доказване на специфичен оборот 

- за Обособена позиция 2 – 50000 лв. специфичен оборот 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени 

в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

1. Списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, 

изпълнени през последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата 

процедура, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за 

добро изпълнение. 

- за Обособена позиция 1 – не се изисква  

- за Обособена позиция 2 – изисква се опит в изпълнението на минимум 2 /два/ договора за 

доставки с предмет, сходен с предмета на обособена позция 2 

2. Доказателство (референция и/или договор) – поне 1 бр., от което да е видно, че 

оферираният по настоящата процедура софтуер се използва и към момента в поне едно ЕРП – 

за Обособена позиция 2. 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

2. 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); 

3. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите; 

4. Други документи и доказателства: 

С оглед специфичността на доставката по Обособена позиция 2, за доказване на 

минималните технически изисквания се изисква предоставяне от кандидата на работоспособна 

версия на софтуера за демонстриране на съответствието с техническите изисквания, налични 

в Техническата спецификация към настоящата документация.  

Софтуерът трябва да е предоставен във вид на инсталационен пакет или "виртуална 

машина" с инсталиран софтуер. Софтуерът трябва да бъде придружен с подробна и точна 

инструкция за провеждане на демонстрация. 

➢ При вариант на представяне на "инсталационен пакет": Софтуерът трябва да може 

да се инсталира на компютър с инсталиран Windows 10 или Centos 7, като софтуера 

не поставя допълнителни изисквания за инсталиране на софтуер от трета страна. 

➢ При вариант "виртуална машина": Файлът на виртуалната машина трябва да е във 

формат "ovf" и да е напълно съвместим с хипервайзор VMware ESXi 6.0. Не трябва 

да е необходим никакъв допълнителен софтуер на доставчик от трета страна, за да 

може да се изпълни демонстрацията. 

Опитната постановка за тестване ще бъде монтирана в офиса на фирма „Апладизайн“ 

(гр. София, сграда на БИЦ ИЗОТ АД, бул."Цариградско шосе" № 133, 7-ми километър, офис 

609А) по време на отваряне на офертите. 

Ще има монтиран електромер (ЕМ) (ISKRA – MT174) свързан с TCP адаптор през 

локалната мрежа. 

Демонстрационният софтуер следва да прочете данните от електромера за последните 

14 дни и на тяхна база да демонстрира функционалността спрямо минималните технически 

изисквания, както следва: 

1. Конфигуриране на точки на измерване (ТИ); 
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1.1 Конфигуриране на електромер; 

1.2 Инициализация на ТИ, като се прочетат конфигурационните данни в електромера. 

* Период на отчитане; 

* Фази; 

* Тарифи. 

1.3 Конфигуриране на комуникационен канал; 

 * В конкретния случай комуникационният канал ще бъде IEC62056-21 върху TCP/IP; 

 * Конфигуриране на TCP/IP комуникационен канал. 

1.4 Дефиниране на точки на измерване, като се изисква да бъдат конфигурирани най-малко 

2 ТИ. 

1.5 Свързване на електромер (ЕМ) към точка на измерване – изискването е да се свърже 

ЕМ към една от точките на измерване. 

1.6 Дефиниране на виртуална (агрегатна) точка на измерване (АТИ), която показва 

сумарни данни, базирани на 2 и повече точки на измерване. 

2. Дефиниране на задачи за четене. 

2.1 Дефиниране на задача за четене на Товаров График(ТГ) произволна група ЕМ на 5 

минути; 

2.2 Дефиниране на задача за четене на самоотчети на ЕМ на 1 ден; 

2.3 Дефиниране на задача за четене на текущи показания на момента. 

3. Прочитане на данни, както следва: 

3.1 Товаров график за последните 2 седмици; 

  * Активна енергия; 

  * Реактивна енергия; 

  * Тарифи. 

3.2 Прочитане на самоотчети от последния отчетен период; 

3.3 Прочитане на събития от ЕМ, като отпадане на напрежение, провеждане на самоотчети 

и др. 

3.4 Прочитане на текущи показания; 

3.5 Демонстрация на ръчно въвеждане на данни за товаров график през потребителския 

интерфейс на системата; 

3.6 Изтриване на данни от системата; 

3.7 Визуализиране на събитието "изтриване", като се показва потребителят и часа на 

изтриването. 

4. Визуализация на всички прочетени данни в т. 3, като товаровите графици трябва да се 

визуализират и в графичен вид. 

4.1 Визуализация на данни от ТИ; 

4.2 Визуализация на данните за виртуална (АТИ); 

Варианти: 

* Когато данни има само за точката на измерване която е свързана с ЕМ, данните трябва 

да бъдат визуализирани базирани само на едната точка, но да бъдат маркирани като 

некоректни (със специален знак). 

* За периода в който втората точка има ръчно въведени данни, АТИ визуализира сумарни 

данни от прочетените и ръчно въведените, като НЕ маркира данните като некоректни. 

Заедно със своята техническа оферта кандидатът по Обособена позиция 2 трябва да 

предостави линк с достъп до своя демонстрационен софтуер. Демонстрационният софтуер 

трябва да бъде пакетиран в един zip файл с парола. В офертата трябва да бъде разпечатана 

дължината на zip файла, паролата, с която е криптиран zip файла, SHA256 контролната сума 

на файла, както и точни инструкции, които комисията да следва, за да може да провери дали 

и как предложеното решение покрива изискваните минимални функционалности на софтуера 

по Обособена позиция 2. Цялото съдържание на софтуера и документацията към него да са в 

дистрибутивния zip файл. 
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РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

 

 


