
 

                               

 

 

ДО  
________________________ 
(Бенефициент- наименование) 

________________________ 
(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 в две 

обособени позиции с предмет: 

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 

бр.” 

 

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:  

 

“__________________________________________________________________________” 
(наименование на предмета на процедурата) 

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). 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

фирма „Апла Дизайн“ ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

Минимални технически и функционални 

характеристики: 

 

По обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. 

сървърна конфигурация /ДМА/ 

 
Процесор /1 бр./ инсталиран: 64bit, 2.1GHz, 

8-ядра, 16 треда, кеш 20MB 

Възможност за поддържане: >= 2 процесора 

Памет: 32 GB - Single Rank x8 DDR4-2400 

Registered Memory 

Слотове за памет: 24 

Дискови гнезда: 8 SFF HDD Bays 

Дисков контролер: (1) Smart Array 

P440ar/2GB FBWC 

Поддържани RAID нива: 0,1,10,5,50,6,60 

Мрежов контролер: 1Gb 331i Ethernet 

Adapter 4 Ports per controller 

Захранване: 500W Hot Plug 

Възможност за второ захранване: да 

Тип на кутията: Rack 1U 

Оптично устройство: DVD-RW 

 

 

По обособена позиция 2: Придобиване на 

лиценз за право на ползване и вграждане на 

специализиран софтуер (ДНА), необходим 

за разработването на продуктовата 

иновация – 1 бр. 

 
1. Измерване на електрически величини и 

данни за състояние на средата: 

1.1 Енергия: 

- Активна консумирана; 

  - Реактивна консумирана; 

  - Активна генерирана; 

  - Реактивна генерирана; 

  - 3 фази; 

- 4 тарифи; 
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1.2 Други величини: 

- Тайм щампа на данните; 

- Събития от журнала на устройствата; 

- Аларми; 

- Конфигурация; 

- Състояние; 

- Температура; 

- Влажност; 

- GPS координати; 

2. Поддръжка на комуникационни протоколи: 

2.1. IEC 62056 DLMS 

2.2. IEC 62056-21 

3. Поддръжка на следните типове 

измервателни уреди: 

3.1. ABB 

- AIN 

3.2 Elster 

- A1500, AS1440 

3.3. Iskraemeco 

- ME162, ME172, ME372, MT173, MT174, 

MT851, MT830, MT372, MT860. 

3.4. EMH: 

- LZQJ 

3.5. Elgama Electronika 

- Gama100, Gama300 

4. Комуникационни среди: 

4.1. GSM GPRS, 3G, 4G; 

4.2. IP transport; 

4.3. LoRaWAN; 

4.4. Кабелни мрежи, RS232, RS485; 

4.5. Комуникационни устройства по линията 

за средно и високо напрежение; 

5. Начини на комуникация с крайните 

устройства: 

5.1 Активна комуникация: Системата активно 

да полира (свързва се с) всички устройства от 

зададен списък и периодически да чете данни 

от тях. 

Параметри по т. 1: 

- Поддръжка на всички описани медии 

(комуникационни среди от т. 3); 

- Минимален капацитет 10 000 (десет хиляди 

устройства); 

- Възможност за обновяване на всеки час; 

- Минимален интервал на отчетите 1 минута; 

5.2 Пасивна комуникация: Софтуерът данни, 

като инициативата за предаването им е откъм 

крайните устройства. При тази комуникация 

се поддържат както крайни измервателни 

устройства, така и концентратори, които 

управляват групи от крайни измервателни 

устройства. 

Софтуерът да осигурява комуникация за 

устройствата по всички комуникационни 

среди описани в т.3; 
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6. Съхранение и първоначална обработка на 

данни; 

6.1 Софтуерът да съхранява първични данни 

от измерванията за минимум две години. 

Данните да са с обем, съответен на 

изискванията от т. 4: 

* 10 000 устройства с данни от измервания на 

интервали от 1 минута; 

Величини от т.1; 

6.2 Софтуерът да поддържа "агрегатни точки 

на измерване", които са виртуални 

измервателни устройства с възможност за 

гъвкаво дефиниране на агрегацията на 

величините. 

Такива като сума, максимална или минимална 

за периода, средна и други агрегации, 

съответни на вида на измерваната величина, с 

цел окрупняване на гранулярността на 

данните. 

6.3 Софтуерът да предоставя интерфейс за 

изтегляне или въвеждане на данни към и от 

други системи.  

Интерфейсът да е в състояние да работи както 

върху реални, така и върху агрегатни 

(виртуални) точки на измерване, като прави в 

движения нужните зададени агрегации. 

6.4 Софтуерът да предоставя програмируем 

модул за валидация на данните, което 

включва: 

- Възможност за проверка на консистентност 

на данните; 

- Проверка за допустими отклонения между 

подчинени и главни уреди за измервания; 

- Възможност за гъвкаво задаване 

(програмиране) на правила за валидация на 

електрическите величини; 

7. Управление на инфраструктура и 

наблюдение на процесите (мониторинг) 

- Софтуерът за дистанционно отчитане да 

предоставя потребителски интерфейс за 

управление на устройствата, които тя 

управлява; 

- Софтуерът да разполага с интерфейс за 

наблюдение на процесите по отчитане, както 

да предоставя възможност за ръчно 

предизвикване на четене и проверка на 

линията; 

8. Автономна работа; 

8.1 Софтуерът за дистанционно отчитане да 

разполага с възможност за автоматично и 

автономно събиране на данни от 

измервателни устройства; 

8.2 Софтуерът да разполага с вградени 

възможности за дефиниране на 

автоматизирани задачи за четене и валидация 
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базирани на: 

- Календарни параметри, като дати, седмици, 

дни, часове, периоди, и всякакви комбинации 

от тях; 

- Автоматично зададени правила за 

повторение на провалени задачи за отчитане; 

- Алармиране и изпращане на съобщения за 

провали в автоматичните задачи по различни 

комуникационни канали, като имейл, SMS и 

др. 

 

 

Допълнителни технически и 

функционални характеристики: 

 

По обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. 

сървърна конфигурация /ДМА/ 

 

 Наличие на съвместимост с 

хипервайзор; 

- Да има компилация на хипервайзора за 

съответния хардуер; 

- Хипервайзорът да е в състояние да 

управлява всички хардуерни ресурси на 

сървъра; 

- Хипервайзорът да има възможност за 

показва информация от всички вградени 

датчици на хардуера, като: натовареност и 

температура на процесорите; температури 

по зони и на околната среда, обороти на 

вентилатори, техническо състояние на 

модули и др. 

 

 

По обособена позиция 2: Придобиване на 

лиценз за право на ползване и вграждане на 

специализиран софтуер (ДНА), необходим 

за разработването на продуктовата 

иновация – 1 бр. 

 

 Срок за право на ползване и 

вграждане на предложения за 

закупуване софтуер  

 

 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

 

Изискване на Бенефициента е 

кандидатите да посочат и по двете 

обособени позиции следните условия за 
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гаранционна и извънгаранционна 

поддръжка: 

 

По обособена позиция 1: 

 гаранционен срок,  

 време за реакция  

 време за отстраняване на повреда 

 

По обособена позиция 2: 

 

 гаранционен срок,  

 време за реакция  

 време за отстраняване на повреда 
 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

Доставката по Обособена позиция 1 

следва да е съпроводена със съответната 

документация съгласно изискванията – 

приемо-предавателни протоколи,  

гаранционни карти и технически 

паспорти. 

 

Доставката по Обособена позиция 2 

следва да е съпроводена с приемо-

предавателни протоколи и 

Документация за инсталиране, 

конфигуриране и работа със софтуера 

 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

 

Под "право на вграждане" Изпълнителят 

се съгласява с правото на фирма „Апла 

Дизайн“ ООД да вгради закупения 

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 

Изпълнителя/доставчик на софтуера и 

без да има право той да изисква от 

крайния клиент допълнително 

заплащане за ползване. Със закупуване 

правото на ползване и вграждане от 

страна на фирма „Апла Дизайн“ ООД на 
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гореописания софтуер за определен срок 

се счита, че за периода на ползване на 

правото на вграждане фирма „Апла 

Дизайн“ ООД е уредила тези отношения 

с Изпълнителя. 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. 
 

 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

 

Обучение за разбота със софтуера на 

двама служители на „Апла Дизайн“ ООД. 

___________________________________ 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

 

неприложимо 
 

  

Други:   

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 
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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 
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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 
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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. 
 

 

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     

2     

3     

4     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена1 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 цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната 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; 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г.; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); 

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

изискват); 

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 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

7. 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) 

 


