
                               

Образец на изисквания към офертите 

        от ПМС №160/01.07.2016 г. 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия. 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 

изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.  

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. 

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 

кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

Кандидатите могат да допълват своите оферти  в рамките на определения срок за 

подаване на оферти. 

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и включва: 

 1. данни за кандидата; 

 2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

 3. ценово предложение за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с обособени 

позиции; 

 4. срок на валидност, когато е приложимо; 

 5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на 

тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 

 6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.;  

 7. работоспособна версия на софтуера за демонстриране на съответствието с техническите 

изисквания по Обособена позиция 2 (като начинът за нейното представяне е описан 

подробно по-долу). 

 

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. 
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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; 

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 
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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. 

 

!!! В случай че кандидатът не представи демонстрационен софтуер или 

демонстрационният софтуер не притежава минималните функционалности, залегнали в 

техническата спецификация, кандидатът ще бъде отстранен, без да бъде допуснат до 

оценка. 

 

!!! В случай че техническото предложение не е пълно и не е съобразено с всички изисквания 

към него, кандидатът ще бъде отстранен. 

 

 

!!! Под "право на вграждане" следва да се разбира правото на фирма „Апла Дизайн“ ООД да 

вгради закупеният софтуер в своя софтуерен продукт еТОР без ограничения, вкл. и при 

продажби на крайни клиенти. В случай на продажба на крайни клиенти, закупеният софтуер 

ще бъде неразделна част от продаваните копия, без да се споменава името на доставчика на 

софтуера и без да има право да изисква от крайния клиент допълнително заплащане за 

ползване. Със закупуване правото на ползване и вграждане от страна на фирма „Апла 

Дизайн“ ООД на гореописания софтуер за определен срок се счита, че за периода на 

ползване на правото на вграждане фирма „Апла Дизайн“ ООД е уредила тези отношения. 

Срокът за ползване на "правото на вграждане" се отнася само за продажба на 

софтуерните решения от „Апла Дизайн“ ООД на крайни клиенти, като това не ограничава 

правото на краен клиент да ползва софтуера във времето след изтичане на "правото" на 

„Апла дизайн“ ООД! 

 

 

Забележка: В случай, че в техническата спецификация, в поканата или в друго приложение 

към нея се съдържа посочване на условия, които необосновано препятстват участието на 

лица в процедурата, както и информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или 

елиминирането на определени лица или продукти следва да се чете и разбира "или 

еквивалентно". 


