
 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
за доставка на експериментално оборудване 

за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство 
(прецизирано след провеждане на обществена поръчка и липсата на потенциални доставчици) 

 
  

 1. Общи положения. 
 
 Съгласно решение на АС на УАСГ № 18 в УАСГ беше създаден Национален център по Сеизмично инженерство (НЦСИ). НЦСИ има мисията 

да се превърне в национално значим научен, образователен и експертен субект за превенция и управление на сеизмичния риск на широка група 
строителни конструкции – сгради и съоръжения, транспортна инфраструктура, критична инфраструктура, социална инфраструктура, паметници на 

културата и др. 
В своята дейност НЦСИ провежда взаимосвързани аналитични, числени и експериментални изследвания, насочени към подобряване на 

сеизмичната осигуреност на различните групи конструкции. Експерименталните изследвания се провеждат с мащабни модели в лабораторни 

условия и реални конструкции в полеви условия. 
 

Основните дейности на Националния център по сеизмично инженерство, свързани  с провеждането на частично или пълно експериментално 
изследване са: 

- Експериментално лабораторно снемане на собствените характеристики на строителни конструкции, 

- Експериментално полево снемане на собствените характеристики на строителни конструкции и земна основа, 
- Експериментално лабораторно изследване на поведението и реагирането на строителни конструкции, подложени на сеизмични и други  

динамични въздействия, 
- Експериментално полево изследване на поведението и реагирането на строителни конструкции и  земна основа, подложени на 

сеизмични и други динамични въздействия, 

- Мониторинг на поведението и реагирането на строителни конструкции  и земна основа при сеизмични и други динамични 
въздействия, 

- Разработване на процедури за обследване и оценка на състоянието на конструкции, претърпели земетресение 
и др. 

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Национален център по сеизмично инженерство 
1046, София, бул. „Хр.Смирненски“ 1, УАСГ, Централно фоайе – ляво, каб. Б121А 

3592-866-64-53  office@neec.bg  http://www.neec.bg/ 



 В тази връзка Университетът по архитектура, строителство и геодезия проведе обществена поръчка (ОП 00859-2018-0006) за доставка на 
експериментално оборудване за нуждите на Националния център по сеизмично инженерство. 
 След изтичане на срока за подаване на оферти такива не бяха депозирани. 

 На база проведените разговори с потенциални доставчици на оборудването по заложените в ОП позиции, бяха изтъкнати различни причини 
относно невъзможността за доставка на такъв тип специализирано оборудване, произвеждащо се извън България, при строго спазване на 

процедурата. 
 
 В тази връзка, на база чл.    , ал.     от закона за ОП се пристъпва към директно закупуване на оборудването по обособените позиции  със 

съвпадащи CPV кодове на база 2-3 оферти, прикрепени с проформа или директно фактура от потенциални доставчици. 
 

 2. Характеристика на оборудването. 
 

 Характеристиката на оборудването по позиции с номерация, съвпадаща с номерацията в ОП. 
 

Позиция A. Оборудване за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в полеви и лаборато рни 

условия. 
№ Описание на 

дейността за 
която се използва 

Вид на уреда бр. Характеристики CPV код 

по закона за 
ОП 

Конкретен модел 

към който се 
ориентира 

екипа 

Линк към 

интернет 
визуализация 

на уреда 

Получени 

проформа 
фактура или 

фактура 
(2-3) оферти 

Цена Избран 

доставчик 

Статус на 

процедура по 
плащането 

Получаване на 

продукта 

1 Динамични 

изследвания в 
лабораторни и 
полеви условия 

Многоканален  

усилвател 

2 8 канален усилвател, с 

възможност за включване на 
различни типове датчици и 
измерване при динамични 
въздействия, висока скорост на 

сканиране на каналите (20-30 000 
отчета/сек за всеки канал)  

1),  2),  3),  

4),  5)
 

32343000-9 1-MX840B link оферта.1 25 170    

2 Датчик за 
преместване 

5 Датчик за преместване с обхват 
0÷20 mm  

6)
  

30237475-9 1-WA/20MM-L link оферта.1 
 

24 107    

3 Датчик за 

преместване 

5 Датчик за преместване с обхват 

0÷50 mm  
6)

  

30237475-9 1-WA/50MM-L link    

4 Датчик за 

преместване 

3 Датчик за преместване с обхват 

0÷100 mm  
6)

  

30237475-9 1-WA/100MM-L link    

5 Датчик за 
преместване 

2 Датчик за преместване с обхват 
0÷200 mm  

6)
  

30237475-9 1-WA/200MM-L link    

 Датчик за 
преместване 

2 Датчик за преместване с обхват 
0÷200 mm  

6)
  

30237475-9 1-WA/500MM-L link    

6 Силомер опън/ 
натиск 

2 Силомер за опън и натиск с обхват 
20 kN  

7)
 

38425500-5 1-U9C/20kN link оферта.1 
 

13 262    

7 Силомер опън/ 

натиск 

2 Силомер за опън и натиск с обхват 

50 kN  
7)

 

38425500-5 1-U9C/50kN link    

8 Силомер опън/ 

натиск 

2 Силомер за опън и натиск с обхват 

500 kN  
7)

 

38425500-5 1-U9C/500kN link    

9 Датчик налягане 2 Датчик за налягане с обхват 100 38420000-5 1-P8AP/100B-001 link оферта.1 4 967    

http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf


bar  
8)

  

10 Датчик налягане 2 Датчик за налягане с обхват 200 
bar  

8)
 

38420000-5 1-P8AP/200B-001 link    

11 Датчик налягане 2 Датчик за налягане с обхват 500 

bar  
8)

 

38420000-5 1-P8AP/500B-001 link    

12 Акселерометър 6 1 осов Акселерометър с обхват 
±2g  

9)
 

35125100-7 PJM-ACC-002-1 link оферта.1 
 
оферта. 2 
 

    

12 Акселерометър 2 3 осов Акселерометър с обхват 
±2g  

9)
 

35125100-7 PJM-ACC-002-3 link    

13 Акселерометър 1 1 осов Акселерометър с обхват 
±5g  

9)
 

35125100-7 PJM-ACC-005-1 link    

14 Акселерометър 1 1 осов Акселерометър с обхват 
±10g  

9)
 

35125100-7 PJM-ACC-010-1 link    

             

 
1) Да има възможност за каскадно включване на допълнителни усилватели от същия тип (разширяване на броя на каналите – 16, 24, 32 и т.н.). 

2) Да има възможност за индивидуално конфигуриране на измервателните канали – едновременно включване на различни по тип датчици, индивидуално настройване на 

скорост на сканиране на каналите, индивидуална филтрация на каналите (Low pass filter), възможност за автоматично разпознаване на типа на включените датчици, 

осигуряване на захранващи напрежения (5V … 24V DC) за различни типове датчици, паралелно приемане на данни от измервателните канали.  

3)  Да има възможност за работа с електросъпротивителни датчици (на полумост и на пълен мост, 5 mV/V или 10 mV/V), индуктивни датчици (на полумост и на пълен мост, 

100 mV/V и 1000 mV/V), потенциометрични датчици, датчици по напрежение (±10V DC), датчици по ток (4…20 mA), пиезоелектрични датчици (IEPE/), MEMS датчици, 

термодвойки. 

4) Да е окомплектован със съответен софтуер за конфигуриране на усилвателите, тригери  за начало на регистрация на данни, измерване, съхраняване, обработка, анализ и 

визуализация на данни от динамични процеси (удар, вибрации), софтуерна и/или хардуерна филтрация на сигнали, експорт и импорт  на данни. 

5) Възможност за интеграция на измервателната система (усилвателите) в средата на LabVIEW, Visual Studio.NET или еквиваленти. 

6) Принцип на измерване – индуктивен, с възможност за свързване на полумост и на пълен мост, номинален изходен сигнал при номинално преместване - 80 mV/V, 

неподвижно свързване на плунжера (чрез резба към изследвания елемент). 

7) Принцип на измерване – електросъпротивителни датчици свързани на пълен мост, номинален изходен сигнал при номинална сила - 2 mV/V, свързване на измервателния 

мост с 6-жилен кабел. 

8) Принцип на измерване – електросъпротивителни датчици свързани на пълен мост, номинален изходен сигнал при номинална сила - 2 mV/V, свързване на измервателния 

мост с 6-жилен кабел., закрепване с външна резба М10x1 и челно уплътняване. 

9) MEMS (micro electro mechanical system) технология, изходен сигнал (1000 mV/g … 200 mV/g) за обхват (±2g … ±10g) и честотен обхват 0 … 1000 Hz, захранващо 

напрежение 6 … 30 V DC.  

             

Позиция B. Специализирано съпътстващо експериментално оборудване. 
             

15 Статични и 
квазистатични 
изследвания в 
лабораторни 

условия 

Хидравлични 
крикове 

2 Двойки леки телескопични 
крикове с малка минимална 
височина и товароподемност 
100/300 kN (200/500 kN), снабдени 

с „бързи връзки“  

42413200-6 RSM300 
ENER-2031 

 проформа.1 7 300    

16 Хидравлична 
помпа 

1 720 bar, ръчна, снабдени с „бързи 
връзки“ и манометър 

42413200-6 P801 ENER-
2142 

    

http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp.equipt_12-14_PJM.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_12-14_Sigma.metro.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.02_Stat.equipt/Of.Exp_15.16_pomp.pdf


17  Хидравлична 

преса за опън 

1 За определяне характеристиките 

на материалите, конструкциите и 
на сцеплението. Работен обхват на 
уреда – от 2.5 до 250 kN. 

42636100-4 Proceq DY-

225 

 проформа.1 13 500    

18 Статични 
изследвания в 

полеви условия 

Бетоноскоп 1 С възможност за запис, 
едностранно измерване и 

определяне зоните с дефекти и 
повреди. Обхват на уреда – за 
бетонни елементи с дебелина до 
500 мм. 

38540000-2 Profometer 
650 AI 

 проформа.1  14 812    

19 Скенер за 

армировка 

1 За равнинно и пространствено 

сканиране на армировката на 
стоманобетонни конструкции.  
Обхват на изм. уред – до 185 мм. 

33113100-6 Pundit PL-

200PE 

 проформа.1 26 500    

20 Запис на 
деформационни и 

кинематични 
характеристики в 
полеви условия 

Дрон 1 С камера 13 MP, 4К, въртящ/а се 
на 360 градуса, GPS. 

34711200-6 Дрон DJI 
Mavic 2 

Enterprise 
 

линк 1 
линк 2 

линк 3 

проформа.1 4 050    

21 Запис на 
деформационни и 

кинематични 
характеристики в 
лабораторни и 
полеви условия 

Видеокамера 1 Видеокамера, 4К, разделителна 
способност 3840 на 2160, 20 пъти 

оптично мащабиране, екран 7 
инча, USB Flash памет. 

32333200-8 Panasonic 
GH5 Black 

12-60 2.8- 4.0 
II 

 проформа.1 4 500    

22 Статични 

изследвания в 
полеви условия 

Термокамера 1 Обхват на уреда – от -40градуса 

по Целзий до +2000 градуса по 
Целзий. Точност до –+ 1 градус по 
Целзий 

33111640-9        

             

Позиция C. Оборудване за провеждане на динамични изследвания за изследване поведението на земната основа. 
23 Динамични 

изследвания в 
полеви условия, 

свързани с 
определяне 
характеристиките 
на земната основа 

О Т П А Д А 

Позиция D. Окомплектоване на НЦСИ/УАСГ Сеизмична станция с експериментален хардуер. 
24 Събиране на 

данни за 
вибрационната 
активност в 
характерни точки 

от корпус Б, 
УАСГ 

Триосни 

акселерометри 

3 Окомплектовани с необходимите 

кабели и куплунги 

35125100-7 AKE390B 

MEMS 
Voltage Type 
Accelerometer 
+/-1g 

 

 оферта.1 

 

3 280    

25 Разчитане и 
цифровизиране на 
аналогови данни 

16 канален 
цифров 
преобразовател 

1 Цифровите данни се разчитат от 
компютърна конфигурация с 
инсталирана програма LabVIEW 

Professional Dev System, 
(финансовите документи по 
програмния пакет са налични в 

заданието за доставка на софтуер) 

32343000-9 USB-6211 
Bus-Powered 
M Series w/ 

Signal 
Express LE 

 оферта.1 
 
оферта. 2 

 
оферта. 3 
 

 

2 430    

http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.02_Stat.equipt/Of.Exp_17_hydr.press.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.02_Stat.equipt/Of.Exp_18_concr.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.02_Stat.equipt/Of.Exp_19_scener.steal.pdf
https://www.copter.bg/bg/industrialni-dronove-dji-mavic/915-dron-dji-mavic-2-enterprise.html
https://www.photopavilion.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD-DJI-Mavic-2-Enterprise-22822
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.02_Stat.equipt/Of.Exp_20_dron.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.02_Stat.equipt/Of.Exp_21_camera.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.04_Seism.Station/Of.Exp_24.01_accels_AKE.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.01_Dyn.equipt/Of.Exp_25.02_USB-6211.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.04_Seism.Station/Of.Exp_25.02_USB-6211.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.04_Seism.Station/Of.Exp_25.02_USB-6211.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.04_Seism.Station/Of.Exp_25.03_USB-6211.pdf
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.06_Exper.equipt/03.06.04_Seism.Station/Of.Exp_25.03_USB-6211.pdf
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