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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 с предмет: 

 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на студийно и снимачно оборудване в 3 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1 - студийни интерфейси: Комутационно поле + свързващ елемент - 

комплект 4 бр; Кабели за връзка - комплект 30 бр.- 1 бр.; Панел за интерком - комплект5 

бр.; Безжична микрофонна система-8 бр; Антенен дистрибутор – комплект- 2 бр.; Микрофон 

- вид 1- 10 бр.; Микрофон - вид 2 -10 бр; Безжичен предавател- 8 бр.; Безжичен приемник- 8 

бр.; Универсален аудио/видео конвертор 1 бр.; Дисково записващо устройство – комплект- 3 

бр; Хард диск - тип SSD-6 бр.; Синхрогенератор 1 бр; Преносим Аудио миксер/рекордер – 

комплект- 1 бр; Контролер-1 бр; Аудио интерфейс - вид 1- 1 бр; Аудио интерфейс - вид 2- 1 

бр.; Аудио миксер 1 бр. 

Обособена позиция 2- телевизионно оборудване: Обективи – комплект 1 бр; Куфар за 

обективи 1 бр.; Камера 1 бр.; Карта за запис + четец за карти – комплект- 2 бр.;  Държач за 

батерия + батерия + зарядно – комплект-1 бр.; Адаптор за обектив- 1 бр.; Статив 1 бр.; 

Професионален дисплей  2 бр.; Професионален дисплей -  2 бр.; Монитор - вид 1- 4 бр.; 

Професионален дисплей - 47" – 2 бр.; Монитор HD формат -1 бр.; Монтажна станция - 

комплект -2 бр.; Плейаут сървър  2 бр.; Оборудване за монтажно студио и софтуер за 

видео материали в 360градуса/виртуална реалност/- 2 бр.; Бинокъл- 3 бр.; Портативна камера 

– комплект- 1 бр.; "Професионална видео камера за снимане в 360 градуса /виртуална 

реалност/ в комплект с аксесоари: Записвачка Прехвърлячка за заснетия материал, която 

играе ролята и на зарядно Модул за съхраняване на заснетия материал Дръжка и/или 

поставка за камерата Модул за покриване на камерата, когато не се използва Преходник за 

закрепване към статив" 1 бр. 

 

Обособена позиция 3 -  кино снимачна техника и специализирана снимачна техника: 

Комплект дигитална филмова кино камера  1 бр.; Комплект обективи с фиксирано фокусно 

разстояние 1 бр.;  Комплект модул за дистанционно управление на фокуса,диафрагмата и 

фокусното разстояние на обективи -  1 бр. 
(наименование на предмета на процедурата) 

 

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

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на студийно и снимачно оборудване в 3 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1  

Студийни интерфейси: Комутационно поле + свързващ елемент - комплект 4 бр; Кабели за 

връзка - комплект 30 бр.- 1 бр.; Панел за интерком - комплект5 бр.; Безжична микрофонна 

система-8 бр; Антенен дистрибутор – комплект- 2 бр.; Микрофон - вид 1- 10 бр.; Микрофон - 

вид 2 -10 бр; Безжичен предавател- 8 бр.; Безжичен приемник- 8 бр.; Универсален 

аудио/видео конвертор 1 бр.; Дисково записващо устройство – комплект- 3 бр; Хард диск 

- тип SSD-6 бр.; Синхрогенератор 1 бр; Преносим Аудио миксер/рекордер – комплект- 1 бр; 

Контролер-1 бр; Аудио интерфейс - вид 1- 1 бр; Аудио интерфейс - вид 2- 1 бр.; Аудио 

миксер 1 бр. 

 

Обособена позиция 2  

Телевизионно оборудване: Обективи – комплект 1 бр; Куфар за обективи 1 бр.; Камера 1 бр.; 

Карта за запис + четец за карти – комплект- 2 бр.;  Държач за батерия + батерия + зарядно – 

комплект-1 бр.; Адаптор за обектив- 1 бр.; Статив 1 бр.; Професионален дисплей  2 бр.; 

Професионален дисплей -  2 бр.; Монитор - вид 1- 4 бр.; Професионален дисплей - 47" – 2 

бр.; Монитор HD формат -1 бр.; Монтажна станция - комплект -2 бр.; Плейаут сървър 

 2 бр.; Оборудване за монтажно студио и софтуер за видео материали в 

360градуса/виртуална реалност/- 2 бр.; Бинокъл- 3 бр.; Портативна камера – комплект- 1 бр.; 

"Професионална видео камера за снимане в 360 градуса /виртуална реалност/ в комплект с 

аксесоари: Записвачка Прехвърлячка за заснетия материал, която играе ролята и на зарядно 

Модул за съхраняване на заснетия материал Дръжка и/или поставка за камерата Модул за 

покриване на камерата, когато не се използва Преходник за закрепване към статив" 1 бр. 

 

 

Кино снимачна техника и специализирана снимачна техника: Комплект дигитална филмова 

кино камера  1 бр.; Комплект обективи с фиксирано фокусно разстояние 1 бр.;  Комплект 

модул за дистанционно управление на фокуса,диафрагмата и фокусното разстояние на 

обективи -  1 бр. 

рираме, 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. 
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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). 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

Междинна станция ООД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството на 

стоките / услугите / строителството: 

 

Обособена позиция 1: 

 

-Комутационно поле + свързващ елемент - 

комплект 4 бр: Видео 3G HD пач панел; 1 

U, 2x24; тип MUSA 

-Кабели за връзка - комплект 30 бр.- 1 

бр.:Видео 3G HD пач кабел; 600 мм.; конектор 

тип MUSA 

 -Панел за интерком - комплект 5 бр.: 

Панел за интерком - 12 бутона с надписи, до 4 

символа на надпис, микрофон кондензаторен, 

дължина 12 инча 

 -Безжична микрофонна система-8 бр: 

Безжичен предавател с безжичен приемник 

(комплект), честотен диапазон 780 - 822 MHz 

-Антенен дистрибутор – комплект- 2 бр.: 

Широколентов активен антенен сплитер, 

честотен диапазон 500 - 870 MHz, 19 инчов 

комплект за закрепване, Пасивна антена с 
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кръгова диаграма, честотен диапазон 450 - 960 

MHz, антенен усилвател - активен 

 -Микрофон - вид 1- 10 бр.: Миниатюрен 

микрофон с кръгова диаграма, честотен 

диапазон 20 - 20000 Hz +/- 3 dB 

-Микрофон - вид 2 -10 бр: Миниатюрен 

микрофон с кръгова диаграма, честотен 

диапазон 20 - 20000 Hz  +/_ 2 dB 

-Безжичен предавател- 8 бр.: Безжичен 

предавател, честотен диапазон 790 - 865 MHz 

 -Безжичен приемник- 8 бр.: Безжичен 

приемник, честотен диапазон 790 - 865 MHz 

-Универсален аудио/видео конвертор 1 бр.: 

Универсален конвертор; формат SD, HD, 

3Gb/s HD; and 2K. Формат Dual link HD-SDI 

for 4:2:2 или 4:4:4 или 3 Gb/s for HD-SDI 4:4:4 

или 2K.  

 -Дисково записващо устройство – комплект- 3 

бр: Файлово записващо устройство; формат 

на запис ProRes, DNxHD, 36 инчов eSata кабел, 

изнесен интерфейс, комплект за закрепване 

-Хард диск - тип SSD-6 бр.: 2,5 инчов SSD  

диск за файлово записващо устройство  

-Синхрогенератор 1 бр: Синхрогенератор с 

Bi-level или с Tri-level изходен сигнал, 

Wordclock изход 

-Преносим Аудио миксер/рекордер – 

комплект- 1 бр: Аудио миксер с 12 аналогови 

входа, 16 или 24-bit аудио, запис върху карти 

тип SD или CF на максимум 16 канала звук с 

формат на запис WAV, транспортна чанта 

-Контролер-1 бр: Контролер с потенциометри 

- 6 входа, светлинна индикация 

-Аудио интерфейс - вид 1- 1 бр: Интерфейс, 

16 микрофонни входа, 8 линейни изхода, 24 

bit., 48 KHz 

-Аудио интерфейс - вид 2- 1 бр.: Аудио 
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интерфейс, 16 входа, 16 изхода, 24 bit 

-Аудио миксер 1 бр.: Аудио миксер - цифров, 

32 входа, 16 AUX изходи, 16 групи 

Обособена позиция 2: 

-Обективи – комплект 1 бр: 

Фокусно разстояние 16-35 mm. Диапазон на 

диафрагмения отвор f 4-22, размер на 

филтъра 77 mm. Оптична стабилизация.                  

Фокусно разстояние 50 mm. Диапазон на 

диафрагмения отвор f 1,8-16, размер на 

филтъра 58 mm.                                           

Фокусно разстояние 80-400 mm. 5 кратен 

теле зум • Система за редуциране на 

вибрациите (VR) • оптичен стабилизатор. 

Четири елемента от ED стъкло. 

 

-Куфар за обективи 1 бр.: Куфар пластмасов 

с отделения за 6 бр. обективи 

 

-Камера 1 бр.: Камера , чип super 35 CMOS, 

4096 x 2160 резолюция, комплект с обектив 

28 - 135 mm 

 

-Карта за запис + четец за карти – комплект- 

2 бр.: Карта за запис, капацитет 128 Gb. 

Скорост на четене 400 MB/s, скорост на 

запис 350 MB/s. Четец за карти, интерфейс 

USB 3.0, скорост на трансфер до 5.0 Gbps. 

 

-Държач за батерия + батерия + зарядно – 

комплект-1 бр.: Държач за батерия тип V-

mount, изходящо напрежение 5v, 8V, 12V, 

изход тип P-tap, Литий - йонна батерия с 

капацитет 96 Wh, захват V-mount, изход тип 

D-tap, зарядно тип V – mount 

 

-Адаптор за обектив- 1 бр.: Адаптира EF 

захват за обектив към Е APC - C захват за 

обектив. 

 

-Статив 1 бр.: Статив с глава, 

товароносимост до 21 кг. 

 

-Професионален дисплей  2 бр.: 

Професионален Full HD дисплей; 42 inch 

LED LCD; резолюция 1920x1080 pixels; 

входове HDMI; USB порт; composite вход.  
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- Професионален дисплей -  2 бр.: Телевизор 

с размер на екрана 78 инча, LED технология, 

резолюция 3840 х 2160, 3D картина, Smart 

TV 

-Монитор - вид 1- 4 бр.: Монитор, 9 инча × 2, 

резолюция 1280*800, вход - 

HDSDI/HDMI/CVBS 

 

-Професионален дисплей - 47" – 2 бр.;: 

Професионален Full HD дисплей; 48 inch 

LED LCD; резолюция 1920x1080 pixels; 

входове HDMI; USB порт; composite вход. 

 

-Монитор HD формат -1 бр.: Професионален 

монитор; 25 inch OLED; резолюция 1920 x 

1080 pixels (Full HD); входове - composite; 

SDI; HDMI. 

 

-Монтажна станция - комплект -2 бр.: 

Процесор Xeon 6 Core 2GHz; RAM 8G DDR3 

1600; Хард диск 1T SATA 6G/7200/64M; 

хард диск 120G SSD; видео карта 3GB 

GDDR5 2 бр.; монитор с диагонал 30 инча  

Или еквивалент. 

 

-Плейаут сървър  2 бр.: 

Универсален SD/HD плеър/графична 

станция, формат MPEG2, AVC/H.264, HDV 

and DV, комуникация GPI, RS232 

 

-Оборудване за монтажно студио и софтуер 

за видео материали в 360градуса/виртуална 

реалност/- 2 бр.: 

Базова конфигурация на компютър с 27 

инчов основен монитор 

Допълнителни компоненти, позволяващи 

монтаж на стереоскопично видео 

Външни устройства за съхранение на 

заснетия видео материал 

Монитор за директна визуализация на 

стереоскопично видео 

Коректор и изравнител на цветовете на 

мониторите 

Софтуер за напасване и монтиране на 

стереоскопично видео 

Софтуер за специални ефекти при монтиране 

на стереоскопично видео  

 



 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Междинна станция 

ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

7 

7 

-Бинокъл- 3 бр.: Бинокъл, увеличение 10 х, 

диаметър на лещата 42 мм, минимално 

фокусно разстояние 5,03 м. зрителен ъгъл  

6,5° 

 

-Портативна камера – комплект- 1 бр.: 

Камера с формат на запис H.264 и mp4, 

безжична връзка Wi-Fi, резолюция 1440p48, 

1080p60, 960p100 и 720p120, външно 

зарядно, допълнителна батерия, 

дистанционно за управление, сензорен 

дисплей, комплект захвати. 

 

-"Професионална видео камера за снимане в 

360 градуса /виртуална реалност/ в комплект 

с аксесоари: Записвачка Прехвърлячка за 

заснетия материал, която играе ролята и на 

зарядно Модул за съхраняване на заснетия 

материал Дръжка и/или поставка за камерата 

Модул за покриване на камерата, когато не 

се използва Преходник за закрепване към 

статив" 1 бр.: 

Сферична и стереоскопична видео камера 

със сферично записване на звуковата среда 

8 синхронизирани 2K x 2K видео сензора, 

записващи с 30.00 кадъра в секунда 

Напълно сферично, 360 x 180 градуса 

покритие на картината при записване - 195 

градуса на обектив 

Напълно сферично, 360 x 360 градуса 

покритие на звука при запис 

Формати на записаните файлове: MOV OZO 

Виртуална Реалност с 8 канала RAW видео 

и 8 канала PCM аудио 

Алуминиево тяло, 4.2кг с включена батерия, 

264 x 170 x 238mm  

Сертифициране в процес за: CE, FCC Part 15 

Class B 

 

Обособена позиция 3: 

-Комплект дигитална филмова кино камера  

1 бр.: 

Дигитална кино камера със сензор super-35 

mm подържащ формат 4:3 и 16:9 и  

резолюция 3414 х 2198 пиксела.Изпол-зваща 

обективи със стандарт на закрепяне PL.С 

вграден приемник за дистанционно 

управление на обектива и система за 

комуникация с обектива.Възможност за 
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вътрeшен запис на RAW;ProRes и каданс 200 

кадъра в секунда.Олекотено карбоново тяло 

за използване на камерата за снимки от дрон.  

Комплект аксесоари необходими за работа на 

Кинокамера, Визьор за кинокамера,  

Захранващ адаптер V-Mount, Адаптер за PL 

обективи, Адаптер RS, Кабел с мини аудио 

конектор,  

Комплект за безжично управление на фокус 

на кинокамера, Кабел LBUS 0.3м, Кабел 

LBUS 0.5м, Кейс за транспортиране. 

 

-Комплект обективи с фиксирано фокусно 

разстояние 1 бр.: Обективи с фокусно 

растояние (16;21;27;35;40;50;65; 75;135мм.) с 

максимален отвор на диафрагмата Т2.0 и 

интелигентна система за връзка с 

камерата.Външен диаметър на обектива 

110мм. Kейсове за тяхното съхранение и 

транспортиране 

 

-Комплект модул за дистанционно 

управление на фокуса,диафрагмата и 

фокусното разстояние на обективи -  1 бр.: 
Радио модул комуникиращ с вграден 

в дигитална кино камера приемник, 3 бр. 

мотори със зъбни колела със стъпка 

0.8мм.Предавател с LCD дисплей. маркинг 

дискове;батерии;зарядно) 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

* Гаранционно обслужване: 

 

Предложен гаранционен срок по-малък от 

12/дванадесет/ календарни месеца, считано от 

датата на подписване на двустранния приемо-

предавателен протокол за изпълнение 

предмета на процедурата и по-дълъг от 

24/двадесет и четири/ календарни месеца ще се 

счита за нереалистичен. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата (ако е приложимо):  

Техническа документация на български език 

или на английски език 

 

  

Изисквания към правата на собственост и   
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правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

Неприложимо 
 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

Провеждане на безплатно обучение на 

служители за работа с оборудването  

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Време за реакция при възникнал проблем 

/минути/;  

* Предложеното време за реакция при 

възникнал проблем под 5 (пет) минути и над 

60 (шестдесет) минути ще се смята за 

нереалистично. 

  

Други: Срок на изпълнение /в месеци/: до ….. 

месеца от сключване на договора за доставка, но 

не повече от срока на договора за безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1289-

C01  

*максимален срок 180 календарни дни.  

 

 
 

  

 

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 цена
1
 на нашата оферта възлиза на: 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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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/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  

цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  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; 

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) 

 


