
 
 

 
ОБРАЗЕЦ № 10 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ  И ИЗИСКВАНИЯТА 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 

от „СОЛИТЕХ“ АД (наименование на участника) 
и подписано от ДЕЯН НИКОЛАЕВ КИРОВ, ЕГН 7811113422  (трите имена и ЕГН) 
в качеството му на изпълнителен директор  (на длъжност) 
ЕИК/БУЛСТАТ 200610482 със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, бул. „Гоце 
Делчев“ № 55, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена 
поръчка с предмет: ”Доставка на сеизмична станция, сеизмометри и съответните 
кабели и окомплектоващи модули” 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. С подаването на оферта се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с 
определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

 
2. Предлагаме да изпълним поръчката съобразно заложените в Техническата 

спецификация изисквания и съгласно изискванията на Възложителя. 
 

  3. Декларираме, че ще изпълним доставка на апаратурата в срок до 45 (четиридесет 
и пет) дни срокът се посочва в календарни дни и не може да надвишава 45 работни дни, 
считано от датата на сключване на договора с Възложителя.  

4. Предлагаме гаранционен срок за обслужване на оборудването – 1 (една) година. 
(не по-кратък от 1 година).  

  5. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани 
за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с 
работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи 
безпрепятствената ѝ употреба.  

Гаранцията на Апаратурата включва: 
 5.1. профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител; 
 5.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, 
възникнали не по вина на възложителя; 

 6.  В рамките на гаранционния срок срокът за реакция при получаване на сигнал за 
неизправност изпратен по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща е три работни дни.   

     7. В рамките на гаранционния срок срокът за отстраняване на настъпила повреда е 
до 30 календарни дни при отстраняване на място и 60 календарни дни при отстраняване в 
сервиз на Изпълнителя, считано от датата на получаване на сигнал за повредата. 
Гаранционният срок на Апаратурата ще се удължи със срока, през който е траело 
отстраняването на повредата.  

 



Приложение: 

 1. Оторизационно писмо, че „СОЛИТЕХ” АД е единствен оторизиран 
дистрибутор за България на продуктите на Геопространствена дивизия на Тримбъл и 
Спектра Пресижън и на сервизни услуги -  оригинал или заверено копие. 

 2. Попълнено Приложение с технически характеристики 
технически спецификации на производителя на оборудването 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: 08.04.2020 г.                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

      [име и фамилия] ДЕЯН КИРОВ – изп. директор 
                                                                                                   [качество на представляващия участника] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Технически характеристики на сеизмичното оборудване,  

предложено от „СОЛИТЕХ“ АД 
 

Предложението на „СОЛИТЕХ“ АД за доставка по условията на обществена 
поръчка с предмет ”Доставка на сеизмична станция, сеизмометри и съответните 
кабели и окомплектоващи модули” е изцяло съобразено с изискванията на Възложителя 
и включва следните компоненти: 

 

Поз. Описание Брой 
1.  Широколентова цифрова сеизмична станция  REF TEK Wrangler   

(6 канален рекордер), 32-Bit A/D 
1 

2.  130 – GPS приемник за синхронизация на времето на цифровата станция 1 
3.  Кабел, свързващ GPS приемника с цифровата станция RefTek Wrangler, 10m 1 
4.  Дискове - флаш памет, 16 GB, USB, от -450C до 850C, SLC - за запис на данните в 

цифровата станция 
4 

5.  Променливотоково захранване за цифровата станция REFTEK Wrangler, Pwr A  1 
6.  Кабел, захранване В, от цифровата станция до батерията, 10 м   1 
7.  Мрежови кабел от Ethernet Hub до REFTEK станцията  1 
8.  REFTEK Colt широколентов сеизмометър, 60 сек.  2 
9.  Кабел от REFTEK Colt широколентов сеизмометър до цифровата станция, 10м 4 
 
REF TEK Wrangler - новият модел сеизмични рекордери на REF TEK, съчетават в себе си 
висока производителност, олекотен дизайн и последната измервателна технология в 
областта на сеизмиката. Предложеният модел е 6-канален, 32-битов SAR A/D тип и с 
динамичен обхват по-голям от 142 dB @100 sps. Разполага с лесен за ползване уеб-базиран 
потребителски интерфейс. Рекордерът покрива стандарт IP68 за водоустойчивост и 
предлага температурен работен диапазон от -30°С до +70°С.  
REF TEK Colt – e широколентов сеизмометър, който осигурява висококачествени данни за 
научни изследвания, свързани с изучаване на движенията на земната повърхност. 
Инструментът предлага удобен дизайн, противоударен корпус и покрива стандарт IP67 за 
водоустойчивост. Температурният работен диапазон е от -25°С до +55°С. 
 
Подробни технически спецификации на предложеното оборудване са посочени в оригиналните 
технически спецификации на производителя, приложени към тази оферта.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Дата: 08.04.2020 г.                                      ПОДПИС: ................................ 

      [име и фамилия] ДЕЯН КИРОВ – изп. директор 
                                                                                                   [качество на представляващия участника] 

 



Manufacturer’s Authorization 

Date: 26 March 2020 

To: Whomsoever it may concern 

WHEREAS 

  We Trimble Europe B.V., who are official manufacturers of Seismic Network equipment, 

Surveying Equipment, GNSS Network equipment, RTK Rovers and controllers, total stations 

and other optical instruments having factories at the US, Japan, France, Germany, Sweden 

and Russia, do hereby appoint the company Solitech, 55 Gotse Delchev blvd., 1680 Sofia, 

Bulgaria, UIC 200610482 as the only one authorized distributor of the products of Trimble’s 

Geospatial division, Spectra Precision and REF TEK in Bulgaria, pursuant to the reseller 

agreement between Solitech AD and Trimble Europe B.V. 

We confirm that the only Trimble and Spectra Precision Certified Service Center of Solitech 

AD in Bulgaria has the necessary equipment and staff to ensure the worldwide quality of 

Trimble’s maintenance and service. 

We recommend Solitech AD as a loyal trade and service partner. 

Signed: 
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