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Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

1.1. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 1 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

  

 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката, 

инсталирането, конфигурирането, тестването, пускането в експлоатация, инструктаж 

за работа и гаранционната поддръжка на 2 бр. спектрометри, които следва да отговаря 

на следните изисквания: 

 

1 бр. Спектрометър тип 1 – таблица № 1 

МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

Micro XRF Спектрометър 

• Измерване на твърди, течни и прахообразни проби; 

• Определяне на елементи започващи от Al (Z=13) нагоре; 

• Моторизирана програмируема три-координатна маса (XYZ) за пробата с автоматичен 

фокус и минимално придвижване по трите оси съответно от 200/175/80 mm; 

• Стъпка на придвижване на масичката за проби: ≤ 10 µm; 

• Размер на пробата: до минимум 100х100х100 mm; 

• Тегло на пробата: до минимум 1.8 kg; 

• Система за видео наблюдение на пробата с камера с увеличение по-голямо от 25х и с 

автоматично фокусиране за прецизно позициониране и избор на площ за анализ; 

• Рентгенова тръба с микро фокус и Родиев (Rh) анод, минимум 50kV, 50W;  

• Автоматичен сменител на колиматори; 

• Размер на петното върху измервания образец: 0.1 – 1.0 mm или по-широк обхват;  

• Силициев Дрифт Детектор (SDD) с Пелтие охлаждане и с минимална чувствителна 

площ от 30 mm2;   

• Разрешаваща способност на детектора за Mn Kα: ≤ 150 eV; 

• Скорост на събиране на данни: ≥ 40,000 cps; 

• Размер на камерата за проби (W x D x H): минимум  480 x 480 x 200 mm;  

• Защита:  лъчение на 10 cm от повърхността на спектрометъра ≤ 7.5µSv/h. 
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Софтуер и персонален компютър 

• Компютърна система със следната минимална конфигурация: 3GHz процесор, 16 GB 

RAM, 1000 GB HDD, DVD R/W, 23” цветен монитор, Windows операционна система 

или еквивалент, клавиатура, мишка, лазерен цветен принтер формат A4; 

• Специализиран софтуер за управление на системата и обработка на резултатите. Пълен 

контрол на всички параметри на тръбата, движението на масичката за пробата, 

позиционирането на пробата и фокусирането в петно за измерване. Обработка на 

резултатите: събиране и визуализация на спектри, преглед на спектъра с автоматична 

идентификация на пиковете, интегриране на площи, качествен анализ, количествен 

анализ с използване на стандарти и безстандартни методи, статистическа обработка, 

архивиране и печат. 

Максимална допустима стойност на спектрометър тип 1 - 87 500 (осемдесет и седем 

хиляди и петстотин) лева без ДДС за 1 бр. 

 

1 бр. Спектрометър тип 2 – таблица № 2 

МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

FTIR Спектрометър 

• Преносим FTIR спектрометър с компютърно управление. Възможност за минимум 8 

часа работа с батерии до следващо зареждане. 

• Интерферометър с постоянна юстировка базиран на призменни огледала с три взаимно 

перпендикулярни отражателни повърхности (corner cube mirrors) или еквивалент.  

• Изцяло рефлекторна оптика със златно покритие (с изключение на разделителя на 

лъчение и нефокусиращите изолиращи прозорчета) или еквивалент. 

• Спектрален обхват: 8000 – 350 cm-1 или по-широк. 

• Спектрална оптична разрешаваща способност: ≤ 0.75 cm-1. 

• Точност на позициониране на вълновото число: ≤ 0.05 cm-1 при 2000 cm-1.  

• Възпроизводимост (reproducibility) на вълновото число: ≤ 0.0005 cm-1 при 2000 cm-1 

• Фотометрична точност: ≤ 0.1% T. 

• Съотношение сигнал/шум (peak-to-peak за 1 минута, 4 cm-1): > 50000:1 

• Автоматично разпознаване на аксесори и модули при поставянето им в камерата за 

проби. 

• Вграден модул за автоматично валидиране с вграден валидизационен стандарт.  

• Етернет комуникация между спектрометър и РС. 

• WLAN-адапрер за безжична работа със спектрометъра. 

• Възможност за диагностика на параметрите на спектрометъра от разстояние. 

Приставка за измервания в пропускане (трансмисия) 

• Автоматично разпознаване на приставката при поставянето й. 

• Държач за твърди проби 

Приставка за безконтактни измервания в отражение 

• Вградена видеокамера за “on-line” визуализация и документиране на точното 

положение на измерванията. 
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• Автоматично разпознаване на приставката при поставянето й. 

• Спектрален обхват: 8000 – 375 cm-1 или по-широк. 

• Диаметър на измерителното петно: ≤ 5 mm. 

• Измерително разстояние до обекта:  ≤ 20 mm.  

• Референтно огледало за дифузно отражение. 

Триножник и транспортен куфар 

• Регулируеми по височина триножник за поставяне на FTIR спектрометъра пред обекта 

за изследване. 

• Адаптер на триножника за бързо монтиране на спектрометъра и линейното му 

придвижване в посока на обекта за изследване. 

• Глава на триножника за прецизното му насочване (наклон и въртене) спрямо обекта за 

изследване. 

• Транспортен куфар за обезопасено пренасяне на спектрометъра. 

Софтуер и персонален компютър 

• Лицензиран софтуер за пълно управление на спектрометъра и за получаване, обработка 

и съхранение на данните от измерванията, работещ в среда на Windows или еквивалент. 

• Възможност за търсене в библиотеки и за създаване на потребителски библиотеки. 

• Лаптоп със следната минимална конфигурация: 3GHz процесор, 16 GB RAM, 500 GB 

HDD, Windows операционна система или еквивалент. 

 

Максимална допустима стойност на спектрометър тип 2 - 75 975 (седемдесет и пет 

хиляди деветстотин седемдесет и пет) лева без ДДС за 1 бр. 

 

1.2. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 2 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

 

 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката, 

инсталирането, конфигурирането, тестването, пускането в експлоатация, инструктаж 

за работа и гаранционната поддръжка на 1 бр. лазерен скенер, Софтуер за обработка на 

данни от лазерно сканиране и 1 бр. полеви компютър, които следва да отговарят на 

следните изисквания: 
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МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

I. Лазерен скенер 

1. Комплектът включва: 

–Лазерен скенер; 

–Тринога за стациониране на лазерния скенер; 

–Комплект от референтни сфери. 

 

2. Лазерен скенер 

2.1. Обхват на сканиране: 

–по разстояние (отражателна способност на обектите 10-90%): от 0.65 m до 65 m; 

–по посока (вертикален/хоризонтален): 300°/360°. 

2.2. Скорост на сканиране: от 100 хил. до 950 хил. точки в секунда, с възможности за 

регулиране. 

2.3. Точност на измерване: 

–грешка на измерено разстояние: 1 mm; 

–хоризонтална и вертикална ъглова точност: 20“. 

2.4. Точност на позициониране в 3D: 

–на разстояния до 10 m: 2 mm; 

–на разстояния до 25 m: 4 mm. 

2.5. Сканираща система: 

–ъглова стъпка (вертикална/хоризонтална): 40“; 

–максимална вертикална скорост: 90 Hz; 

–управление: Тъчскрийн и WLAN. 

2.6. Тип на лазера: Клас 1. 

2.7. Камера: 

–тип: Камера с  висок динамичен обхват (HDR); 

–оптична схема: Коаксиална; 

–резолюция: min 150 MPix, цветна. 

2.8. Управление на данните от сканирането: 

–запис в SD карта с капацитет 32 GB или повече; 

–регистрация по WLAN комуникация за обработка на място, в реално време. 

2.9. Други характеристики: 

–вградени сензори: ГНСС, алтиметър, електронен компас; 

–хоризонтиране: Автоматично, с двуосев компенсатор; 

–захранване: Капацитет на вътрешната батерия min 4 часа работа; 

–куфар за транспортиране. 

2.10. Физически характеристики: 

–температура за работа: от -5° до +40°; 

–температура за съхранение: от -10° до +55°; 

–защита от твърди частици и влажност: IP54 или по-висока; 

–тегло (с акумулаторна батерия): До 4.5 kg; 

–обем без транспортни принадлежности и тринога (Ширина х Дължина х Височина): До 

0.005 куб. метра. 

 

3. Тринога: 

–Тип: Със сгъваеми крака 

–Материал: Карбон 

–Тегло: До 1 kg 
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–Куфар за транспортиране 

 

4. Комплект от референтни сфери 

–Брой: 5 

–Закрепване: Магнитна основа и сгъваема стойка за всяка сфера 

–Референтни марки: 20 

 

II. Софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране 

 

1. Основна функционалност: 

–визуализация на данните в двумерно, тримерно и виртуално пространство; 

–автоматично разпознаване на референтните сфери и маркери; 

–автоматично свързване на облаци от точки със и без референтни маркери; 

–регистриране на сканираните данни за обработка на място, в реално време; 

–автоматична колоризация на облаците от точки с изображения с висока резолюция, 

получени със скенера; 

–редактиране на резултати от различни сканове в един тримерен модел; 

–филтриране на непредставителни точки; 

–автоматично разпознаване на обекти. 

 

2. Лицензиране: Хардуерен протектор 

 

3. Изисквания към системата: 

–процесор: Quad-core X64; 

–памет на графична карта: 4 GB; 

–основна памет: 64 GB RAM; 

–твърд диск: 512 GB SSD и нормален HDD;  

–дисплей: 1920 x 1080 Pix; 

–операционна система: Windows 7 SP1 или по-висока. 

 

III. Полеви компютър 

 

1. Тип на компютъра – таблет, предназначен за работа в тежки теренни условия: 

–температурен обхват за работа: от -20°С до +60°С; 

–температурен обхват за съхранение (без акумулатор): от -50°С до +70°С; 

–влажност: до 90%, без конденз; 

–издръжливост на проникване на влага и твърди частици: IP65; 

–яркост на дисплея: 750 Cd/m2; 

–капацитет а акумулатора: 5200 mAh; 

–гумирани ъгли за защита от удар. 

 

2. Основни характеристики: 

–операционна система Windows 10; 

–процесор Core i7, тактова честота 2.2 GHz; 

–памет за съхранение: SSD 512 GB; 

–RAM 8 GB; 

–дисплей: 10“ мултитъч, резолюция 1920 х 1200; 

–безжични комуникации: Bluetooth, Wi-Fi, 4G за данни; 

–комуникационни портове: USB 3.0; 
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–сензори: дигитална камера, компас, акселерометър; 

–аудио: микрофон и говорител; 

–ГНСС приемник: 60 канален, GPS+GLONASS, поддържа SBAS корекции; 

 

3. Принадлежности 

–клавиатура; 

–докинг станция; 

–устройство за зареждане от ел.мрежа 220 V; 

–стилус. 

 

Максимална допустима стойност на оборудването - 90 833 (деветдесет хиляди 

осемстотин тридесет и три) лева без ДДС за 1 бр. 

 

1.3. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 3 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

 

 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката, 

инсталирането, конфигурирането, тестването, пускането в експлоатация, инструктаж 

за работа и гаранционната поддръжка на 1 бр. Система за дигитална радиография и 1 

бр. Преносим рентгенов апарат, които следва да отговарят на следните изисквания: 
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МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Система за дигитален радиографичен контрол 

Системата включва: 

1.1 Дигитален детектор за радиографичен контрол 

• Минимални размери на активната зона: Ширина 400mm; Дължина 400 mm 

• Минимална резолюция: 2048 х 2048 пиксела 

• Максимална стъпка на пиксела: 200µm 

• Динамичен обхват: 10000:1 

• Работна температура: -20˚C до 50˚C 

• Температура на съхранение: -40˚C до 70˚C 

• Тегло: 5 kg (включително батериите) 

• Да притежава здрав корпус, който е удароустийчив, водоустойчив и прахоустойчив  

       с допълнителна защита по периметъра 

• Предната част на панела да е подсилена с карбонови влакна 

• Да притежава и твърда защитна кутия с допълнителни точки за закрепване и гумени 

буфери за допълнителна механична защита на детектора 

• Да работи, както с външно захранване, така и с Lithinum Ion батерия с минимален 

капацитет  

21 Wh 

• Да има възможност за свързване с компютър, както с кабел, така и с безжичен рутър 

(точка за достъп) с презареждаеми батерии за безпроблемен пренос и позициониране на 

детектора и по-лесен пренос на данни 

 

1.2 Работна станция - високо производителен лаптоп с инсалирани софтуерни 

програми за работа с детектора, анализ и обработка на получените изображения 

 

1.3 Допълнителен монитор с висока резолюция 

• Минимален размер на дисплея 27 inch 

• Минимална резолюция 4MP 

 

1.4 Комуникационен софтуер  

• Софтуер осъществяващ взаимодействието между дигиталния детектор и работната 

станция (компютъра) чрез, който се събира дигитална информация.  

• Съдържа база данни за съответните техники за инспекция и може да контролира 

инспекционното оборудване. 

• Позволява въвеждане на информацията, използвана за идентифициране на 

контролираните детайли. 

• Позволява въвеждане на информация за радиографичните техники, използвани за 

инспектиране на всеки детайл. 

• Когато се проверяват детайлите, информацията да се предава заедно с изображението в 

DICONDE формат към софтуера за преглед на изображения и анализ. 
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1.5 Софтуер за преглед, анализ и архивиране на изображенията и получените данни 

• Да може да приема данни от комуникационния софтуер, други работни станции и 

носители на информация като CD и DVD.  

• Да предоставя инструменти за анализ, подобряване, измерване и съхранение на 

получените данни. 

• Да може да организира автоматично инспекционната ви информация от 

комуникационния софтуер 

• Да предлага статус на изследването и дата 

• Да има възможност, когато се създават няколко изображения от един и същи детайл, да 

организира изображенията в едно изследване, за да опрости извличането, прегледа и 

архивирането. 

 

1.6 Софтуер за архивиране на получените данни 

• Да позволява архивиране на данни за детайл, изследване и доклад на отделен преносим 

носител от всяко преносимо устройство, което има Windows® базиран драйвер.  

• Данните да се записват във формат DICOM / DICONDE, четим от съвместими с този 

формат системи. 

• Да позволява изнасяне на изображения и доклади извън мрежата 

 

1.7 Софтуер за контрол на качеството 

• Да следи дали изображенията и изследвания са точни и имат правилната информация, свързана 

с тях, преди да бъдат споделени или постоянно съхранени и да осигурява опция за 

редактирането им. 

• Да осигурява достъп до историята на статуса на изследването, така че да можете да се 

определите кога компонентите са били инспектирани, от кого и с какъв резултат. 

 

1.8 Софтуер за преглед на изображения на няколко монитора 

• Да позволява софтуера за преглед, анализ и архивиране на изображенията да се 

визуализира на повече от един монитор, което спомага за увеличаване пространството за 

показване на информация 

• Да конфигурира софтуера за преглед, анализ и архивиране на изображенията за работа с 

цветни, монохромни и монитори с различни резолюции. 

• Да позволява преглед на изображенията на цветни монитори с висока резолюция, а 

докладите и данните на монитори с по-ниска резолюция с работен списък, без 

необходимост от превключване между изображения и данни 

 

1.9 Софтуер (филтър) за обработка и подобрение на изображенията 

• Да обработва изображенията така, че на няма вариации на плътност, геометрия, качество 

на излъчване и настройки на експозицията. 

• Да осигурява висок контраст дори при по-ниска доза 

• Да е DICONDE съвместим 

 



 

13 

 

2. Преносим рентгенов апарат 

 

2.1 Рентгенова тръба 

• С насочено излъчване 

• Ъгъл на излъчване 20˚ 

• Обхват на снопа рентгенови лъчи: 40˚х 60˚ 

• Размер на фокусното петно: 3,00 mm съгласно стандарт EN12543 

• С въздушно охлаждане 

• Минимално анодно напрежение: 5 kV позволяващо експонация на материали и 

артефакти с много ниски плътности 

• Максимално анодно напрежение: 200 kV 

• Анодното напрежение да бъде регулируемо в диапазона от 5 kV до 200 kV на стъпки от 

1kV 

• Минимален аноден ток: 0,5 mA 

• Максимален аноден ток: 10 mA 

• Анодния ток да бъде регулируем в диапазона от 0,5 mA до 10 mA на стъпки от 0,1 mA 

• Работен цикъл: 100% при температура 30˚C 

• Работна температура: от -20˚C до 50˚C 

• Максимално тегло на рентгеновата тръба: 28 kg. 

• Клас на защита: минимум IP65 

 

2.2 Преносим дигитален пулт за управление 

• Регулиране на анодното напрежение в диапазона от 5 kV до 200 kV на стъпки от 1 kV 

• Регулиране на анодния ток в диапазона от 0,5 mA до 10 mA на стъпки от 0,1 mA 

• Да притежава авариен стоп бутон 

• Автоматично разпознаване на рентгеновата тръба 

• Автоматична тренировка на рентгеновата тръба 

• Възможност за запаметяване на минимум 200 препрограмируеми експозиционни 

програми 

• Работна температура: от -20˚C до 70˚C 

• Клас на защита: минимум IP65 

• Максимално тегло: 9 kg 

 

2.3 Аксесоари към преносим рентгенов апарат 

• Заземителен кабел с дължина минимум 10m - 1бр. 

• Заземителен кабел с дължина минимум 20m - 1бр. 

• Свързващ кабел между рентгеновата тръба и пулта за управление с дължина минимум 

20 метра - 1бр. 

• Мрежов кабел за захранване 230V с дължина минимум 10 метра - 1бр.    

• Стойка за позициониране и насочване на рентгеновата тръба от 0˚ до 360˚ по вертикална 

ос - 1бр. 

• Ръководство за експлоатация за преносимия рентгенов апарат на Английски език или 

Български език 
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Максимална допустима стойност на оборудването - 229 166 (двеста двадесет и девет 

хиляди сто шестдесет и шест) лева без ДДС за 1 бр. 

 

 

1.4. Технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 4 

 Забележка:  

 Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации 

(заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на 

конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 

конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, 

ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или 

еквивалент“. При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, 

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация,  следва да се 

има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

 

 В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката, 

инсталирането, конфигурирането, тестването, пускането в експлоатация, инструктаж 

за работа и гаранционната поддръжка на 1 бр. лазерен скенер, интегриран с 

роботизирана тотална станция, Контролер с полеви софтуер на български език, който 

да бъде напълно съвместим и да управлява сканиращата роботизирана станция - 1 бр., 

Софуер за обработка – 1 бр. и Комплект с допълнителни аксесоари – 1 бр., които следва 

да отговаря на следните изисквания: 

МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Лазерен скенер, интегриран с роботизирана тотална станция – 1 бр. 

- Ъглов точност – 1“ или по-висока; 

- Точност на дължинните измервания към призма – 1 mm+1,5 ppm или по-висока; 

- Точност на дължинните измервания в безрефлекторен режим – 2 mm+1.5 ppm или по-

висока;  

- Скорост нa лазерно 3D сканиране – 20 000 точки/сек. или по-голяма; 

- Точност на сканиране на 100 m в 3D положение – поне 3 mm или по-добра; 

- Максимален обхват на безрефлектното измерване – мин. 700 м. или повече; 

- Максимален обхват на сканиране – мин. 500 м. или по-голям; 

- Вграден Wi-Fi модул за безжична комуникация; 

- Вграден радио-модем за дистанционно управление; 

- Вграден барометричен сензор за корекция на дължинни измервания; 

- Вградена метрична цифрова камера с увеличение по 60 пъти или повече, коаксиална със 

зрителната тръба за създаване на панорамни изображения за документация и генериране на 

цветен облак от точки; 

- Обхват на работа в роботизиран режим през WiFi – мин 90 м. 

- Обхват на работа в роботизиран режим през радио-модем – мин 600 м. 

- Температурен диапазон на работа – от -20° С до +50°C или по-голям; 
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- Поради спецификата на обектите, на които ще се използва да покрива стандарт за прахо и 

водозащитеност IP55 или по-голям; 

1.2. Акумулаторни Li-Ion батерии – 3 бр.; 

1.3. Зарядно сутройство с два слота за зареждане – 1 бр. 

1.4. Транспортен куфар – 1 бр. 

1.5. Тринога от фибростъкло – 1 бр. 

2. Контролер с полеви софтуер на български език, който да бъде напълно съвместим и 

да управлява сканиращата роботизирана станция - 1 бр.: 

- Размер на екрана – от 7“ до 10“; 

- Пълна физическа QWERTY клавиатура с подсветка; 

- Операционна система Windows 10 Pro 64-bit; 

- Процесор с поне 4 ядра и максимална тактова честота 1.8 GHz или по-висока; 

- Оперативна памет – поне 6 GB или повече 

- Памет – 64 GB или по-голяма; 

- Слот за SD карта; 

- Вграден USB порт 3.0 или 3.1 за директен трансфер на данни с флаш стик; 

- Да покрива IP стандарт 67 или по-голям; 

- Температурен диапазон на работа – от -20° С до +50°C или по-голям; 

- Да разполага с вградени 4G модем, WiFi модул и Bluetooth; 

- Да разполага със слот за монтаж на радио-модем за комуникация със станцията; 

2.1. Зарядно устройство за 220V за директно зареждане – 1 бр. 

2.2. Зарядно устройство за 220V за външно зареждане на батерии – 1 бр. 

2.3. Акумулаторна Li-Ion батерия 11,4 V/ 5400 mAh – 4 бр. 

2.4. Стулис – 1 бр. 

2.5. Скоба за монтиране на щок – 1 бр. 

 

3. Софуер за обработка – 1 бр.: 

Офис софтуер за обработка за 10 работни места: Обработка на данни от скенери, тотални 

станции, нивелири и GNSS приемници; CAD модул за проектиране и чертане; Обработка на 

облаци от точки; Сегментация на облаци от точки; Автоматизирано филтриране на облаци 

от точки по зададен критерий; Колоризация на облаци от точки; Модул за обработка на 

данни от земна фотограметрия и панорамни изображения; Създаване и редактиране на 

повърхнини; Изчисление на обеми и генериране на справка; Експорт към CAD софтуер. 

 

4. Комплект с допълнителни аксесоари – 1 бр.: 

Радио-модем за контролер за управление в роботизиран режим – мин. 600 м., 1 бр.; 

Комплект 360-ва призма, 1 бр. 

Карбонов телескопичен щок, дължина  мин. 2.60 м., 1 бр. 

 

Максимална допустима стойност на оборудването - 95 000 (деветдесет и пет хиляди) 

лева без ДДС за 1 бр. 
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