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ДО  

Българска асоциация по водите (БАВ) 

(Бенефициент- наименование) 

Бул. Христо Смирненски 1,  

УАСГ, бл. Б, ст. 109 

София 1046 

(Адрес на бенефициента) 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на 

Министерския съвет от 2016 г. 

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

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

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

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________.  

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ, 

 

Във връзка с публична покана № 3 от 4.06.2018 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор 

на изпълнител с предмет:  

Доставка на оборудване за откриване на течове, мониторинг и инспекция на водопроводна и 

канализационна мрежа, обучение за работа с апаратурата и гаранционно сервизно 

обслужване: Земен микрофон за точно локализиране на мястото на течове  (Ground 

microphone system), Корелатор за локализиране на течове (Leak noise correlator), Логер с вграден 

датчик за налягане до 25 bar (Data loggers), Система от логери за регистрация на шум във 

водопроводната мрежа (Noise logger system), Преносим ултразвуков разходомер (Portable 

ultrasonic flow meter), Камера за канали с мащабиране, за проверка на канализационни системи 

с интегрирана фуннкция за измерване на разстоянието (Manhole Zoom Camera), Преносим 

разходомер за регистрация на потока в канализационни мрежи (Sewer channel portable flow 

meter).  

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 
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Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента с доставка 

на оборудване съгласно част I - Техническо предложение и част II - Ценово предложение, 

приложени към настоящата оферта. 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 
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ЧАСТ I – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

1. Технически спецификации 

№ 

Пълно описание на 

предмета на 

поръчката от 

страна на 

бенефициента  

Производител Марка Модел 

1 Земен микрофон за 

точно локализиране 

на мястото на 

течове  (Ground 

microphone system) 

   

2 Корелатор за 

локализиране на 

течове (Leak noise 

correlator) 

   

3 Логер с вграден 

датчик за налягане 

до 25 bar (Data 

loggers) 

   

4 Система от логери 

за регистрация на 

шум във 

водопроводната 

мрежа (Noise logger 

system) 

   

5 Преносим 

ултразвуков 

разходомер (Portable 

ultrasonic flow meter) 

   

6 Камера за канали с 

мащабиране, за 

проверка на 

канализационни 

системи с 

интегрирана 

фуннкция за 

измерване на 

разстоянието 

(Manhole Zoom 

Camera) 

   

7 Преносим 

разходомер за 

регистрация на 

потока в 

канализационни 

мрежи (Sewer 

channel portable flow 

meter) 

   

 

Дата: ………………………      Подпис и печат: …………………. 
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№ Изисквания Предложение на 

участника - посочване с 

„Да“ или „Не“ 

1 Земен микрофон за точно локализиране на 

мястото на течове (Ground microphone system) 

Производител: 

………………………………… 

Марка: 

………………………………… 

Модел: 

………………………………… 

1.1 Честотен анализ на записаните звуци;  

1.2 Функция за звуков запис;  

1.3 Поддържане на работен режим - минимум 30 часа;  

1.4 Изготвяне на хистограма;  

1.5 Функция за честотен анализ;  

1.6 Функция звуков запис;  

1.7 Наличие на земен микрофон  

1.8 Универсален микрофон с адаптер за статив;  

1.9 Удължителен прът със сонда  

1.10 Различни настройки на филтъра с автоматично и 

ръчно конфигурируеми филтърни криви; 

 

1.11 Интегрирана функция за запис на звука с технология 

за двусегментен анализ, хистограмни измервания и 

честотен анализ на записания звук 

 

 

Дата: ………………………      Подпис и печат: …………………. 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. приемник за акустичен сигнал; 

• 1 бр. универсален шумоизолиран микрофон за твърда настилка с адаптор за трева; 

• 1 бр. универсален микрофон за прослушване в точка и адаптор за ползване на терен; 

• 1 бр. шумоизолирани слушалки; 

• 1 бр. куфар за носене; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 
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№ Изисквания Предложение на участника - 

посочване с „Да“ или „Не“ 

2 Корелатор за локализиране на течове 

(Leak noise detector) 

Производител: 

………………………………… 

Марка: 

………………………………… 

Модел: 

………………………………… 

2.1 Лесен за работа с въртящ се програматор 

или сензорен екран 

 

2.2 Онлайн и офлайн корелация в едно 

устройство 

 

2.3 Вможност за автоматично и ръчно 

регулиране на филтъра 

 

2.4 Цветен дисплей с висока разделителна 

способност; 

 

2.5 Мощен сигнал за голям диапазон, дори без 

пряка видимост (цифров офлайн, аналогов 

онлайн); 

 

2.6 Продължителна работа с едно зареждане и 

индуктивно зареждане на цялата система в 

куфара за транспортиране чрез адаптер за 

мрежово захранване или адаптер за 

автомобил.  

 

2.7 Оптимизирано свързване на антената и 

сензора без да се налага разглобяване за 

транспортиране 

 

2.8 Мултикорелация без въвеждане на 

параметри на тръбата; 

 

2.9 Подходящ за пластмасови тръби и големи 

диаметри; 

 

2.10 Точно локализиране с няколко сензора или 

земен микрофон 

 

2.11 Компютърен софтуер за документация и 

последваща обработка 

 

2.12 Функция за точково локализиране 

(pinpointing) 

 

2.13 Едновременно показване на 

корелационната крива и спектър на 

кохерентност 

 

2.14 Водоустойчив корпус  
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2.15 Изход за слушалки на основното 

устройство за безжично слушане на 

предавателите; 

 

2.16 Възможност за свързване на сензора към 

основното устройство за многоточкова 

корелация; 

 

2.17 Зареждане на цялата система по индукция 

в куфарчето 

 

2.18 Автоматично и ръчно настройване на 

филтъра 

 

2.19 Измерване на разстоянието с GPS  

2.20 Навигация до теча или сензорите с GPS  

2.21 Карта на тръбите за по-добър поглед към 

сензорите и тръбите 

 

2.22 Потискане на пика  

2.23 Измерване на скоростта  

Корелатор   

2.24 Дисплей: 640 x480 пиксела  

2.25 Въвеждане на данни: сензорен дисплей, 

въртящ програматор с функция за 

въвеждане 

 

2.26 Памет: минимум 100 корелации, 

включително аудиоданни 
 

2.27 Захранване: Време за работа/ време за 

зареждане - минимум 16часа 

 

2.28 Комп. интерфейс: USB  

2.29 Клас защита: IP 65  

2.30 Температура на работа: -20°C ... +60°C  

Предавател   

2.31 LED индикатори: за състояние на 

батерията, ниво на шума 

 

2.32 Read out: за състояние на батерията, ниво 

на шума, статус на системата 

 

2.33 Бутони: включване/изключване  

2.34 Мощност на предавателя: аналогово 

минимум 500 mW 
 

2.35 Време за работа/ време за зареждане: >12 h 

/ 12 h 

 

2.36 Интерфейси: сензор/ хидрофон, антена;  

2.37 Клас защита: IP 65 по време на работа   
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2.38 Температура на работа:-20°C ... +50°C  

Сензори   

2.39 Пиезо-керамични сензори с активен 

усилвател 

 

2.40 Кабел за свързване: гъвкав силиконов 

кабел 

 

2.41 Адаптер: магнитен адаптер  

2.42 Клас защита: IP 68  

2.43 Температура на работа: -20°C ... +60°C  

 

Дата: ………………………      Подпис и печат: …………………. 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. корелатор за откриване на течове; 

• 2 бр. предавател на сигнал; 

• 2 бр. контактни микрофони; 

• 1 бр. софтуер за пренос на данни към РС; 

• 1 бр. слушалки за работа с уреда; 

• 1 бр. куфар за транспорт с вграден заряден блок; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ Изисквания Предложение на 

участника - посочване с 

„Да“ или „Не“ 

3 Логер с вграден датчик за налягане до 25 bar (Data 

loggers) 

Производител: 

………………………………… 

Марка: 

………………………………… 

Модел: 

………………………………… 

3.1 Диапазон на налягането: 0 - 16 бара;  

3.2 Регистриране на ръст на налягането;  

3.3 Цикъл на измерване: Регулируем;   

3.4 Памет за данни: поне 4 MB;  

3.5 Защита: IP 68;  

3.6 Връзка: възможност за монтиране на наземен хидрант 

и сервизни тръби 

 

3.7 Програмиране на каналите чрез USB интерфейс  
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3.8 Софтуер, който да поддържа изтеглянето на 

получените данни в Windows с USB кабел. 

 

3.9 Вградена батерия, позволяваща интензивна работа на 

устройството в продължение на най-малко 4 години 

 

3.10 Водоустойчив и удароустойчив защитен корпус  

3.11 Възможност за монтиране върху наземни хидранти  

 

Дата: ………………………      Подпис и печат: …………………. 

Обхват на доставка: 

• 1 бр. устройство за запис на данни – логер; 

• 1 бр. датчик за налягане – вграден в устройството за запис на данни;  

• 1 бр. стойка за монтаж на устройството за запис на данни;  

• 1 бр. маркуч за налягане с работно напрежение до 35 bar;  

• 1 бр. ръководство за работа на Български език. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ Изисквания Предложение на 

участника - посочване с 

„Да“ или „Не“ 

4 Система от логери за регистрация на шум във 

водопроводната мрежа (Noise logger system) 

Производител: 

………………………………… 

Марка: 

………………………………… 

Модел: 

………………………………… 

Записващо устройство: 

4.1 Здрав пластмасов корпус;  

4.2 Силен магнит с мин. 22 кг сила на привличане  

4.3 Вътрешен инерциален превключвател (tilt switch) за 

включване / изключване 

 

4.4 Водоустойчивост до IP68  

4.5 Работна температура -20 - + 60 ° C  

4.6 Вътрешна памет за поне 100 записа на ниво на шума, 

100 стойности за честотата и 160 аудио блока 

 

4.7 Записвачка, оборудвана с двупосочен радио 

интерфейс; 

 

4.8 Четене и програмиране чрез радио интерфейс;  

4.9 Изходната мощност на радиото максимум 10mW  

4.10 Устройство с възможност да записва аудио данни;  
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4.11 Показване, относителното местоположение на теча 

чрез разширен спектрален анализ (ESA); 

 

4.12 Записващо устройство, което поддържа онлайн 

измерване на нивото на шума, честотата и аудио 

данните; 

 

4.13 Записващото устройство, работещо в GPRS мрежа от 

записвачки; 

 

4.14 Разпознаване индикацията за теча през затворени 

капаци на камерата; 

 

4.15 Свободно програмируемо радио;  

4.16 Свободно програмируемо време за измерване;  

4.17 Свободно програмируеми данни за запис;  

4.18 Регулируем брой проби по време на измерването;  

4.19 Приложимо за дълбоки вентилни камери с външна 

антена 

 

Контролен модул: 

4.20 Възможност за настройка, програмиране, 

инсталиране и проследяване устройствата за 

записване на шума от страна на оператора; 

 

4.21 Възможност за анализ на записаните данни за нивото 

на шума, честотата на шума и аудио записа; 

 

4.22 Цветен дисплей с висока резолюция  

4.23 Вътрешната памет с възможност за минимум 

1 000 000 записа на шум, включително данни от 

измервания (ниво на шума, честота и аудио файлове), 

както и исторически данни за измерванията; 

 

4.2 USB интерфейс към компютър  

4.25 Радио интерфейс за всички безжични устройства  

4.26 Минималната температура на работа -20 ... + 60 ° C,   

4.27 Клас на защита минимум IP 65  

4.28 Вход за слушалки, за прослушване на записаните 

аудио данни 

 

Софтуер: 

4.29 Възможност да се показва измерваното от уредите за 

регистриране и запис на шум в реално време, 

включително нивото, честотата на шума и стойността 

на ЕМВ 

 

4.30 Възможност за възпроизвеждане на записани аудио 

данни в реално време; 

 

4.31 Възможност за автоматично разпознаване, на 

записващо или друго устройство в диапазона 
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4.32 Възможност за преглед на исторически данни от 

измервания 

 

4.33 Възможно за сравняване на резултатите от две 

различни записващи устройства или два различни 

резултата от едно и също записващо устройство, 

 

4.34 Възможност за показване, че определен логер е в 

"режим теч" чрез звуков и визуален сигнал на дисплея 

 

4.35 Възможност за показване състоянието на батериите 

на логерите по време на груповото програмиране; 

 

4.36 Вътрешна памет за запис на данни  

4.37 Възможност за конфигурация на записваща мрежа, 

състояща се от записващи устройства, повторители и 

GSM-модул; 

 

4.38 Показване на грешките в програмирането;   

 

Дата: ………………………      Подпис и печат: …………………. 

Обхват на доставка:  

• 15 бр. логери за регистрация на шум;  

• 1 бр. устройство за програмиране и пренос на данни от логерите;  

• крепежни елементи;  

• 1 бр. софтуер за пренос на данни;  

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

 

№ Изисквания Предложение на 

участника - посочване с 

„Да“ или „Не“ 

5 Преносим ултразвуков разходомер (Portable 

ultrasonic flow meter) 

Производител: 

………………………………… 

Марка: 

………………………………… 

Модел: 

………………………………… 

5.1 Захранване: 2 x акумулаторни батерии 12V/15 Ah;  

5.2 Дълъг живот на батерията - минимум 1 година живот 

на батерията с интервал на измерване от 5 минути; 

 

5.3 Възможност за подмяна на акумулаторната батерия 

от потребителя, вкл. във влажна среда; 

 

5.4 Възможност за работа през смартфон, таблет или 

лаптоп; 

 

5.5 Работа на предавателя при затворен корпус;  
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5.6 Наличие на сензори за външно закрепяне, клинови 

сензори и датчици за тръби 

 

5.7 Наличие на монтажни принадлежности за бърза и 

лесна инсталация на сензорите за контакт със средата 

 

5.8 Висока степен на защита (IP68) на сензорите.  

5.9 Степен на защита на предавателя минимум IP 67  

5.10 Зарядно устройство 100 - 240 V AC / 50 .. 60 Hz / 50 

VA; 

 

5.11 Температура на работа: - 20°C … + 50°C  

5.12 Брой трасета: 2 x 0/4 - 20 mA (активно/пасивно) и 1 x 

0/4 - 20 mA (пасивно) 

 

5.13 Вътрешна памет с капацитет минимум 1,5 години при 

интервал на измерване 5 мин. 

 

5.14 Цикъл на съхранение: 1 - 60 мин., времеви цикъл или 

на база събитие; 

 

5.15 Прехвърляне на данните чрез USB памет WLAN  

 

Дата: ………………………      Подпис и печат: …………………. 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. преносим разходомер; 

• 1 бр. зарядна батерия;  

• 1 бр. зарядно за батерия;  

• 1 комплект 2 бр. сензори;  

• 1 комплект система за монтаж; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ Изисквания Предложение на 

участника - посочване с 

„Да“ или „Не“ 

6. Камера за канали с мащабиране, за проверка на 

канализационни системи с интегрирана функция 

за измерване на разстоянието (Manhole Zoom 

Camera) 

Производител: 

………………………………… 

Марка: 

………………………………… 

Модел: 

………………………………… 

6.1 Наличие на пружинно фиксираща стойка с 

прожектори и лазерни сензори за разстояние; 

 

6.2 Наличие на минимум 22-кратно оптично, 4-кратно 

цифрово увеличение 
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6.3 Управление с джойстик, автоматично и ръчно 

фокусиране, въртене на 90°; 

 

6.4 Осветление: минимум 4 LED прожектора;  

6.5 Лазерен сензор, обхват до 10 м;  

6.6 Цветен екран с мащабиране и фокус на джойстика и 

снимане с натискане на бутон,; 

 

6.7 Вградена SD памет  

6.8 Захранване: 230 V AC / 12 V DC и акумулаторна 

батерия 

 

6.9 Защита: минимум IP 67 за камерата, минимум IP 64 за 

контролният модул. 

 

6.10 Прехвърляне на данните чрез PAL-Video (BNC), USB; 

SD карта с памет; 

 

Дата: ………………………      Подпис и печат: …………………. 

Обхват на доставка:  

• 1 бр. камера с вграден лазерния сензор за измерване на разстояние;  

• 1 бр. блок за управление с ремък за носене; 

• 1 бр. телескопичен прът с дължина минимум 6 м; 

• 1 бр. раница с батерия; 

• 1 бр. зарядно устройство; 

• 1 бр. транспортен куфар; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

№ Изисквания Предложение на 

участника - посочване с 

„Да“ или „Не“ 

7. Преносим разходомер за регистрация на потока в 

канализационни мрежи (Sewer channel portable 

flow meter) 

Производител: 

………………………………… 

Марка: 

………………………………… 

Модел: 

………………………………… 

7.1 Захранване чрез аакумулаторна батерия;  

7.2 Защита: IP 67 със затворен и заключен капак  

7.3 Температура на работа: -10 °C до +40 °C  

7.4 Цикъл съхранение на данните: 1 – 60 мин., времеви 

или събитиен цикъл, или непрекъсната работа 

 

7.5 Връзка с компютър през USB  

 

Дата: ………………………      Подпис и печат: …………………. 
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Обхват на доставка:  

• 1 бр. преносим разходомер за канали;  

• 1 бр. зарядна батерия;  

• 1 бр. зарядно за батерия;  

• 1 комплект 2 бр. сензори с мин. 5 м. кабел (воден ултразвуков комби сензор и въздушен 

ултразвуков сензор);  

• 1 комплект система за монтаж; 

• 1 бр. ръководство за работа на български език. 

 

2. Предложение за Гаранционно обслужване 

Срок за гаранционно обслужване на всяко едно 

от доставеното оборудване – Пго, брой месеци 

след подписване на приемно-предавателен 

протокол : 

Цифром: 

Словом: 

Забележки:  

1. Минималният срок за Гаранционно обслужване е 24 месеца.  

2. Не се допускат различни срокове за гаранционно обслужване на различното оборудване 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 

3. Предложение за Срок за доставка 

Срок за доставка на всяко едно оборудване – 

Псд, брой дни след писмена заявка от 

Възложителя: 

Цифром: 

Словом: 

Забележки:  

3. Максималният Срок за доставка е 30 /тридесет/ календарни дни след представена писмена 

заявка от Възложителя.  

4. Не се допускат различни срокове за доставка на различното оборудване. 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 
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ЧАСТ II – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Цени 

№ 
Пълно описание на предмета на поръчката от 

страна на кандидата  

Количество 

Бр. 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Общо цена 

в лева без 

ДДС 

1 Земен микрофон за точно локализиране на 

мястото на течове  (Ground microphone 

system) 

1   

2 Корелатор за локализиране на течове (Leak 

noise correlator) 
1   

3 Логер с вграден датчик за налягане до 25 bar 

(Data loggers) 
1   

4 Система от логери за регистрация на шум 

във водопроводната мрежа (Noise logger 

system) 

6   

5 Преносим ултразвуков разходомер (Portable 

ultrasonic flow meter) 
1   

6 Камера за канали с мащабиране, за проверка 

на канализационни системи с интегрирана 

фуннкция за измерване на разстоянието 

(Manhole Zoom Camera) 

1   

7 Преносим разходомер за регистрация на 

потока в канализационни мрежи (Sewer 

channel portable flow meter) 

1   

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, 

общата цена на нашата оферта възлиза на:  

Цифром:__________________лв. без ДДС 

Словом:___________________________________________________ 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата 

цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да 

приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата. 

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

написана с думи. 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 
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2. Валидност на офертата:........... 

3. Начин на плащане:............ 

4. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

5. Приложения към офертата (изреждат се всички приложения към оферта) 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 


