
 

Приложение № 7 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА НАИМ-БАН 

гр. София, ул. „Съборна” 2 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 
 

 

ОТ:__________________________________________________________________БУЛСТАТ/ЕИК __________________ 
 (наименование на кандидата) 

                                                 

 

 

за участие в процедура по избор на изпълнител за доставка на специализирана техника за интеграция на археологически данни в ГИС-среда” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура за доставка на фотоапаратура и обучение на 

лицата ползващи техниката при следните условия :  

 

1. Технически параметри: 

 

Вид Изисквания и условия на Възложителя съгласно 

Техническа спецификация – Приложение № 1 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

GPS мобилни приемници Високочувствителен GPS приемник с активен дисплей; 

вградена камера; двойна система от батерии; геокешинг 

GPX файлове за сваляне на геокешове и детайли директно 

в устройството. Стандартна точност от 3 до 5 м. Памет за 

маршрути - 200; памет за следи - 10000 точки, 200 записани 

следи. Инсталирана навигационна и топографска карта на 

Производител, марка, серия и модел:  



2 
 

Вид Изисквания и условия на Възложителя съгласно 

Техническа спецификация – Приложение № 1 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

България (ORFM) с безплатно доживотно обновяване. 

Поратативни радиостанции Основни параметри: 

16 канали с честотен обхват: VHF 136-174 MHZ или UHF 

403-470МHz. 

Мощност: 5W/1W за VHF; 4W/1W за UHF 

Наличие на програмируеми бутони с различни функции 

(смяна на мощност, активиране на сканиране, монитор и 

др.); набор от допълнителни аудио аксесоари и батерии. 

Комплектът е необходимо да включва: Li-Ion батерия, 

антена, зарядно, клип държател и инструкция. 

Производител, марка, серия и модел:  

                                      

2. Ще изпълним предмета на поръчката в срок от _____________________, (не по-малко от 10 календарни дни)  
                         (календарни  дни) 

и на мястото за изпълнение на поръчката посочено по т. 1 от Техническата спецификация на Възложителя. 

 

3. Гаранционният срок на предлаганите продукти е  ____________ (не по-малко от 24 месеца) за всички продукти  
                                                                                                                                         (в месеци) 

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. 

 

 

ДАТА: _____________ г.                                                                                                       ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

                                                                                                      ___________________________________________ 
                                                                                                                                                     (име и фамилия) 

                                                                                                      ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (длъжност на представляващия кандидата) 

 

Забележка : В документацията на Възложителя не се изисква посочването на производител, марка, модел и серия на продукта, но Изпълнителят трябва да 

посочи в Техническата оферта за всеки един продукт производителя, марката, модела и серията(ако е приложимо) за всеки един продукт. За продуктите, 

които се изисква съвместимост с основнияг продукт трябва да се посочи и съвместимостта му с основния продукт.     


