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Приложение № 1  

 

ІI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА 

ПОДДРЪЖКА НА  НАУЧНА АПАРАТУРА и МЕРИТЕЛНИ ПОСОБИЯ ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА ЗА 

НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ, С ДЕВЕТ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 

 

Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват по Национални научни програми:  

„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”,  „Опазване на околната среда и 

намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на 

образованието и науката” и „Националната научна програма „Репродуктивните биотехнологии в 

животновъдството в България (ННП РЕПРОБИОТЕХ). 

 

Поръчката е разделена на 9 обособени позиции съгласно изискванията на чл.46, ал.1 и ал.2 от 

ЗОП, както следва: 

Обособена позиция No 1 – Доставка на Интелигентна система за фотосинтеза. 

Обособена позиция No 2 – Доставка на Поляризиращ бинокулярен микроскоп. 

Обособена позиция No 3 – Доставка на Цифров микроскоп. 

Обособена позиция No 4 – Доставка на Микроскоп. 

Обособена позиция No 5 – Доставка на Бинокулярен микроскоп с вградена камера. 

Обособена позиция No 6 – Доставка на Ултразвукова вана. 

Обособена позиция No 7 – Доставка на Лабораторни везни. 

Обособена позиция No 8 – Доставка на GPS навигация за пресечен терен с топографска 

карта. 

Обособена позиция No 9 – Доставка на  мерителни пособия за лабораторна работа. 
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Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 

 доставка до мястото на доставка, за всяка обособена позиция  описана по-долу. 
 гаранционно обслужване на доставената техника по всички обособени позиции.  
 Доставка на необходимите части и материали, в  рамките на гаранционния срок 
 обучение на персонала на Възложителя за работа с  доставената апаратура. 

 

 (Гаранционният срок на апаратурата следва да бъде не по-кратък от 24 (двадесет и четири ) 

месеца, считано от датата на подписване на Приемателно-предавателния протокол.) 

Предложенията за доставка трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Участниците се задължават да извършат транспортно опаковане по подходящ начин, 

съобразен с вида и начина на доставката до мястото на изпълнение, осигуряващ защита срещу 

липси и увреждане.  

Доставката и товаро-разтоварната дейност се извършват от фирмата доставчик, като 

разходите са за негова сметка. 

  Обучение на персонала на Възложителя за работа с  доставената апаратура. Периодът на 
обучение не може да бъде по-кратък от 2 (два) дни, считано от датата, уговорена в приемо-
предавателния протокол за извършен монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на апаратурата. 
Обучението се извършва на указаното от Възложителя място. Обучението се удостоверява с 
подписването на двустранен протокол. 

 

Място на изпълнение на поръчката. 

 

Структурните звена, за които са предназначени доставките са: 

 

№ по 
ред 

Структурни звена на ССА/научни 
институти 

Адрес 

1 Селскостопанска академия Гр. София, ул. Суходолска № 30 
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2 ИФК - Плевен гр. Плевен 5800, ул. “Ген. Владимир Вазов” 89 

3 ДЗИ – Генерал Тошево гр. Генерал Тошево  9521 

4 ИПК - Чирпан гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2 

5 ИПЖЗ - Троян 
   гр.Троян  5600, ул. “Васил Левски” 281 

 

6 ЗИ – Стара Загора гр. Стара Загора 

7 ИККХ - Пловдив гр. Пловдив 4003, бул.Васил Априлов 154 

8 ИЗ - Карнобат гр. Карнобат 8400,, ул. „Индустриална” № 1 

9 ИПАЗР Никола Пушкаров гр. София, ул. Шосе Банкя № 7 

10 ИРГР Садово 
гр. Садово п. к. 4122 обл. Пловдив, бул. “Дружба” 

№ 2 

 

Предложението на участника относно сроковете за изпълнение на съответните дейности, предмет 
на настоящата поръчка, следва да включва и времето за доставка, съобразно предмета на поръчката. 

Участниците се задължават да извършат транспортно опаковане по подходящ начин, съобразен с 
вида и начина на доставката до мястото на изпълнение, осигуряващ защита срещу липси и 
увреждане. 

Срок за извършване на доставка, монтаж и настройка е до 60 (шестдесет) календарни дни от 
сключване на договора за изпълнение, но не по-рано от изпълнение на всички поети от Страните 
задължения. 

Гаранционният срок за доставената апаратура не може да бъде по-кратък от 24 месеца. За 
доставените лабораторни пособия и консумативи, гаранционният срок следва да е не по-кратък от 
гаранционния срок на производителя. Гаранционното обслужване, посочено в техническите 
предложения на съответните изпълнители започва да тече от датата, следваща датата на подписване 
на двустранния протокол за доставка. 

Участник, който предлага по-кратък срок ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване. 

Предложенията за доставка трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 
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1. Минимални технически изисквания към Обособена позиция №1 – Доставка на  1 брой 
Интелигентна система за фотосинтеза, с обща прогнозна стойност 40 750.00 лв. без ДДС 

ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Интелигентна 

система за 
фотосинтеза 

Обхват на измерване и техника: CO2: 0-3000ppm, 1ppm 
резолюция инфрачервения анализа на СО2, автонулиране, 
автоматична компенсация на атмосферното налягане; Н20: 
обхват 0-75mbar, 0.1mbar резолюция, два лазера, бързо 
отговарящи сенсора на водното налягане. PAR:  обхват-0-
3000μmol m-2 sec-1, силиконова фотоклетка; Температурен 
диапазон на камерата -5°C to 50°C, точен термистор +/- 0.2°C 
accuracy; насочване на листната температура:  позицониран 
микрочип от-5°C to 50°C; Пропускателна спсобност на камерата: 
100 to 500ml min-1; Автоматичен контрол на външните условия; 
Display: Цветен WQVGA чуствителен на докозване LCD;    
Записване на данни чрез SD карта до 32GB; 7.5Ah 12V Литиева-
йонна батерия издържаща до 16 часа;  Оптимално температура 
на работа: 5°C to 45°C; Размери на конзолата: височина 230 x  
ширина 110 x дълбочина 170mm; размери на камерата:300 x 80 x 
75mm; Тегло: на конзолата: 4,1 кг, на камерата: 0,8 кг. Софтуер, 
управляван от вътрешно LCpro T меню. Автоматично и 
независимо управление на условията на околната среда в 
листната камера. За автоматични криви на 
реакции,последователни контролни нива и времена на престой 
може да се зададе. 

 

Доставка до: Селскостопанска академия, гр. София 1373 , ул. Суходолска № 30; 

 

2. Минимални технически изисквания към Обособена позиция №2 – Доставка на  1 брой 
Поляризиращ бинокулярен микроскоп, с обща прогнозна стойност  780.00 лева без ДДС. 

 
ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИФК - 
Плевен 

Бинокулярен 
микроскоп, 

поляризиращ 

Глава: бинокулярна, наклон 30° въртене 360° 
Окуляри: 10х/18 
Револверна глава: за 4бр. Обективи 
Обективи: Висококонтрастни НС 4х, 10х, 40х, Масичка: Кръгла, 
въртяща се на 360°; диаметър 120мм, с клипси Фокус: груб и 
фин 
Кондензер: N.A. 1.2, фиксиран, ирисова диафрагма 
Осветление: 1W Х-LED&sup1; 
Особености: Стандартна конфигурация за анализ , изискващ 
поляризираща светлина 
 

 

Доставка до: Институт по фуражните култури – Плевен, гр. Плевен 5800, ул. “Ген. Владимир Вазов” 
89; 
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3. Минимални технически изисквания към Обособена позиция № 3 – Доставка на  1 брой 
Цифров  микроскоп с обща прогнозна стойност: 330.00 лв. без ДДС. 
 
 

ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЗИ- Г. 
Тошево 

Цифров 
микроскоп 

Цветен 12,7 cm (5") екран с течнокристален дисплей 
Материал на оптиката: оптично стъкло 
Увеличение, x 10 – 300; с цифрово увеличение 10 –1200 
Фоново осветление: светодиоднo; Регулиране на яркостта 
Захранващ източник: 100 – 240V, 50/60Hz; изходящо: 5V, 2A 
литиево-йонна батерия 3,7 V/2500mAh 
Мегапиксела не по-малко от 5 
Видеозапис: да 
Формат на изображението: . jpeg 
Софтуер за заснемане и обработка на снимки и видеоматериали 
с функция за измерване на обекти 
Слот за камера: USB 2.0, TV, HDMI 
Изисквания към системата: операционна система: Windows  
Възможност за свързване на допълнително оборудване: microSD 
карта; компютър; телевизор 
Максимална резолюция изображения: 12Mpx, 10Mpx, 8Mpx, 
видео: 1080p, 720p 

 

Доставка до: Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево  9521; 

 

 
 4. Минимални технически изисквания към Обособена позиция № 4–    Доставка на 1 брой  
Микроскоп, с обща прогнозна стойност: 690.00 лв. без ДДС 

ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИПК Чирпан микроскоп Глава: тринокулярен,  да се завърта на 360°, наклонена на 45°; 

Материал на оптиката: оптично стъкло; Увеличение: x 40–2000; 
Диаметър на тръбата на окуляра, mm: 23,2; Окуляри: WF10x/18 
mm, WFH20x; Обективи: ахроматични: 4x, 10x, 40xs, 100xs 
(имерсионно масло); Предметна маса, mm: 140х130, двуосна 
подвижна координатна предметна маса с щипка; 
Диапазон на преместване на предметната маса, с използване на 
фокусиращ механизъм, mm: вертикално: 24 mm, хоризонтално: 
75 mm; Регулиране на диоптъра на окуляра, диоптри: ±6; 
Кондензатор: Abbe N.A. 1,25; Диафрагма: ирисова диафрагма; 
Фокусиране: коаксиално, грубо и фино: грубо: 22 mm, фино: 
0,002 mm; Корпус: алуминиев; Фоново осветление: светодиоднo; 
Регулиране на яркостта; Захранващ източник: 220 V/50 Hz; Тип 
на светлинния източник: LED 3W; Филтри: синьо, жълто, зелено. 
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Доставка до: ИПК - Институт по полски култури  Чирпан, гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2; 

 

5. Минимални технически изисквания към Обособена позиция №5 –  Доставка на 2 броя 
Бинокулярен микроскоп с вградена камера, с обща прогнозна стойност: 2960.00 без ДДС 

ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Земеделски 

институт – гр. 
Стара Загора 

 
 
 
 
 
ИПЖЗ  – гр. 

Троян 

Бинокулярен 
микроскоп с 

вградена 
камера 

1.Тяло със стабилна, метална и здрава конструкция и вградена 
дръжка за надеждно пренасяне 
2.Да бъде окомплектован с бинокулярна глава с ъгъл на 
видимост 30 ° и 360° свободна ротация и да има възможност за 
регулиране на разстоянието между тръбите. 
3.Диоптрична корекция на единия окуляр от ± 5°  
4.Междузенично разстояние регулируемо от 48 до 75 мм 
5.Револверна глава за обективите с поне 4 гнезда и 4 обектива 4 
/10 / 40 / 100 x 
6.Обективите да са ахроматични полупланови обективи, 
парафокално подравнени на 160 мм. При промяна на 
увеличението, образът да остава напълно фокусиран и 
центриран. 
7.Да бъде със сферично коригираната оптика и Да има 
регулируем механизъм за предотвратяване притискането на 
пробата. Двустранни микро и макро винтове. 
8.Всички оптични части да са просветлени и третирани против 
гъбички 
9.Предметна маса с размери, поне 130 х 130 мм, механичен  ход 
от 70 х 28 мм  
10.Регулируем по височина „ Abbe“ кондензатор  N.A. 1,25 с 
диафрагма, държач за филтър 
11.Да има регулатор за плавна промяна на степента на 
осветеност на полето 
12.Да има вградена в главата на микроскопа USB камера с поне 
3,2 MP 
13.Да е оборудван с вградена акумулаторна батерия, 
гарантираща използването на микроскопа дори при прекъсване 
на захранването.  
14.Специализиран софтуер за визуализация и съхранение на 
изображения и видеофайлове, позволяващ измервания, 
оптимизиране с корекция на контраст, яркост, сатурация и тн. в 
реално време или на вече записани изображения. Да позволява 
запис на изображения във .jpg, .tif или .bmp и .avi формат. Да е 
съвместим с Windows 7, 8 и 10, и 32 и 64 битови конфигурации. 

 

Доставка до: Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян,  гр.Троян  5600 

ул. “Васил Левски” 281;  

 Земеделски институт – гр. Стара Загора; 
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6. Минимални технически изисквания към Обособена позиция № 6 –  Доставка на  1 брой 
Ултразвукова вана с обща прогнозна стойност 1000.00 лв. Без ДДС 

 
ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИККХ-
Пловдив 

Ултразвукова 
вана 

Обем > 7.5 л, Нагряване 30°С-80°С, таймер, 
вграден пиезокерамичен излъчвател с честота 32 килохерца, 
окомплектована  с капак и кошничка 

Доставка до: ИККХ – Пловдив,  гр. Пловдив 4003, бул.Васил Априлов 154; 

 

 

7. Минимални технически изисквания към Обособена позиция № 7 –  Доставка на  
Лабораторни везни, с обща прогнозна стойност 1160.00 лв. без ДДС. 

 

ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ИЗ - 
Карнобат 

прецизна везна Прецизна везна с точност 
до 0.01 гр. 

1брой 

ИРГР 
Садово 

везна  0.500гр./ 0.01гр. 2 броя 

ИРГР 
Садово 

везна Максимално тегло: до 6кг.; 
Точност: до 0.1гр.; Обхват 
на тарата: до -6 кг; 
Повтаряемост: до 0,2 гр; 
Линейност: до ±0,2 гр; 
Размер на блюдото: 
195×195 мм; Работна 
температура: +15° - +30° 
C; Захранване: 230V AC 
50Hz / 11V AC, вътрешен 
SLA акумулатор 3,4 Ah; 
Дисплей LCD ; Работа с 
едно зареждане до 45 часа; 

1 брой 

Доставка до: ИЗ Карнобат, Институт по земеделие гр. Карнобат 8400,, ул. „Индустриална” № 1; 

ИРГР Садово, гр. Садово п. к. 4122 обл. Пловдив, бул. “Дружба” № 2; 
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8. Минимални технически изисквания към Обособена позиция № 8 - Доставка на  2 броя 
GPS навигация за пресечен терен с топографска карта, с обща прогнозна стойност  
1900.00 лева без ДДС. 

 
ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

GPS навигация за пресечен 
терен с топографска карта 

Устройството  да включва:  3-осно компенсиран 
компас, барометричен алтиметър и достъп до GPS и 
GLONASS сателити, за по-добро позициониране,  4-
инчов екран, видим на слънчева светлина.   

Доставка до: ИПАЗР „Н.Пушкаров“, гр. София 1331, ул. Шосе Банкя № 7; 

 

 

9. Минимални технически изисквания към Обособена позиция № Доставка на   мерителни 
пособия за лабораторна работа, с обща прогнозна стойност  2473.00 лева без ДДС лева 
без ДДС. 
 

ИНСТИТУТ ПРОДУКТ ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОЛИЧЕСТВ
О 

ИФК - 
Плевен 

Термометър, Инфрачервен Тип: дигитален, универсален 
мерна единица: °C °интервал на 
измерване: -32/+400 С; 
автоматично изключване: 10 мин, 
функции:  инфрачервен 
дължина: 15 см; ширина: 3,7 см 

1 брой 

ДЗИ-Г. 
Тошево 

Безконтактен термометър Съотношение разстояние / 
диаметър 12:1; Обхват -60 до 
500°C; Резолюция 0.1°C; Точност 
±1 °C или ±2 %; Дисплей: 
стандартен LCD. 

1 брой 

ДЗИ-Г. 
Тошево 

Уред за измерване на 
температура и влажност 

LCDподсветка;Температура: 
температурен диапазон: -20 ~ 70 ° 
C; точност: ± 1% ° C; Влажност: 
диапазон: 0 ~ 100% относителна 
влажност; точност на влажността: 
± 0.4% относителна влажност (25 ° 
C / 10% RH ~ 90% RH); Точката на 
оросяване : -20 ~ 50 ° C; Точност 
на точката на оросяване: ± 2 ° C; 
Захранване: с батерии 

1 брой 

ДЗИ-Г. 
Тошево 

Цифров термо-хигрометър Тип измервател: термо-
хигрометър; Обхват на измервана 
температура: -30...100°C;  
Резолюция на измерваната 
температура: 0.1°C; Диапазон на 
измерване на влажност: 0...100% 
RH; Точност на измерване на 
влажност: ±2%; Раздел. способност 

1брой 
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на измерване на влажност; 0.1% 
RH; Измерване: абсолютна 
влажност, влажност, мокър 
термометър, температура, точка на 
оросяване 

ДЗИ-Г. 
Тошево 

Цифров 
многофункционален термо 

анемометър 

Скорост на вятъра: диапазон 0 ~ 45 
m/s; резолюция 0.1 m/s; точност 
±3% ± 0.1 dgts или съответно 0 ~ 
140 km/h; 0.3 km/h; ±3% ± 0. 1 dgts 

Въздушно течение м3/мин: 
диапазон: 0 ~ 8800; резолюция: 19 
ft/min; точност ±3% ± 10 dgts 

Температура на въздуха: 0  ~ 50°C; 
резолюция 0.2; LCD дисплей 

1брой 

ДЗИ-Г. 
Тошево 

Универсален рефрактометър Скала: Brix; Диапазон 0-20; 
точност 0,1; 

1брой 

ДЗИ-Г. 
Тошево 

Луксметър Комплектът да включва: дигитален 
Lux метър; светлинен сензор; 
Software; USB кабел; AC/DC 
захранващ кабел; батерии 

Съвместима оперативна система: 
Windows; Функция ‘’Запис на 
данни’’ 

Диапазон на измерване: 0 ~ 200 000 
Lux (0,1 ~ 18,581 Fc); Точност: ± 
4% (0 ~ 10 000 Lux); Резолюция: 1 
Lux/0.1Fc 

1БРОЙ 

ДЗИ-Г. 
Тошево 

Тестер за почва (рН, 
температура, влага) 

Сонда с дължина 200 мм; Обхват 
на теста: Слънчева светлина (9 
нива): LOW-, LOW, LOW+, NOR-, 
NOR, NOR+, HGH-, HGH, HGH+; 
Влажност (5 нива): DRY+, DRY, 
NOR, WET, WET+; PH (12 нива): 
3.5 ~ 9.0pH; Температура: -9 ~ 50 ° 
C (16 ~ 122 ° F). Резолюция: 
Температура: 1 °C / 1 °F;  рН: 0.5 
рН 

2 БРОЙ 

ИККХ-
Пловдив 

рН-метър  за Хранителни 
цели 

с електрод с пробивен накрайник 
за  гъсти или полутвърди вещества,  
Електродът  с дължина 75 mm и 
диаметър 6 mm, с 1 m кабел 

Обхват рН 0.00 до 14.00 Деление: 
0.01 

Температура 0.0 до 70.0°С 
Деление: 0.1°С 

1 БРОЙ 



10 
 

Работна среда 0.0 до 50.0°С ; до RH 
95% 

Окомплектовка: Комбиниран рН-
електрод, температурна сонда от 
неръждаема стомана, буфери рН 

4.01 и рН 7.01, почистващ разтвор, 
батерия, адаптър за захранване и 
куфарче 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Прецизен контактен 
термометър 

0-200 0С 1 БРОЙ 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

рН-МЕТЪР ЗА ПОЧВА  Обхват рН Температура 0.00 до 
14.00 0.0 до 70.0°С Разолюция рН 
Температура 0.01 0.1°С Точност 
(при 20°С) рН Температура ±0.02 
±0.5°С до 70°С рН калибрировка 
ръчна в 2 точки, (4.01, 7.01, 10.01) 
Електрод MA918B/1 стъклен 
рН/температура електрод с 1м 
кабел Темпер. компенсация Ръчна 
0°С до 50°С Батерия тип/време на 
живот 1 х 9V - приблизително 300 
часа при непрекъсната употреба 
Условия на работа 0 до 50°С; 
относителна влажност до 95% 
Размери / тегло 145 х 80 х 40 мм / 
220 гр Окомплектовка: рН-
електрод MA918B/1 с 1 м кабел, 
буфери рН 4.01 и рН 7.01, батерия 
и куфарче. 

1 БРОЙ 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Електронен термометър с 
влагомер 

Обхват: Вътр. Т -10 ÷ +50оС / 
0.1оС Влага RH 20 ÷ 99 %RH / 
1%,Външ. Т -10 ÷ +50оС / 0.1оС; 
Точност: ±1 оС ± 5% RH; Размери 
мм: 106 х 98 

3 БРОЙ 

Доставка до: Институт по фуражните култури – Плевен, гр. Плевен 5800, ул. “Ген. Владимир Вазов” 
89; 

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево  9521; 

ИККХ – Пловдив,  гр. Пловдив 4003, бул.Васил Априлов 154; 

ИПАЗР „Н.Пушкаров“, гр. София 1331, ул. Шосе Банкя № 7; 

 


