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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ЯМБОЛ 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

„ДОСТАВКА/РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВИДОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
НУЖДИТЕ НА ТП НА НОИ-ЯМБОЛ ” 

 
 
 

  
I.  Предмет на обществената поръчка. 
В административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол има изградена система за 

видеонаблюдение обхващаща входовете и външния достъп до административната сграда на 
ТП на НОИ-Ямбол.  Желанието на Възложителя е да се изгради отделна система за 
видеонаблюдение, обхващаща достъпа до Контролния пункт за класифицирана информация 
в ТП на НОИ – Ямбол.   

Предметът на обществената поръчка е „Доставка/разширение на системата за 
видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол”. Настоящата процедура има за цел да 
бъде сключен договор за доставка  и монтаж на допълнителна система за видеонаблюдение 
върху достъпа   до  Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Ямбол,  
находящ се на етаж втори в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол с адрес: град 
Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9.   
 

II. Обект на поръчката. 
Строителство по смисъла на чл.3 ал.1 т. 1 от ЗОП. 

 
III. Място и срок за изпълнение на поръчката.  
1.Предметът на поръчката ще се реализира в помещения на административна сграда на  

ТП на НОИ-Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. 
2.Срокът за извършване на доставката и монтажа е до 10 (десет) дни, считано от датата 

на влизане в сила на договора за изпълнение на поръчката. 
   

IV. Критерий за оценка на офертата. 
Критерий за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 70 ал.2 т.1 от ЗОП е 

икономически най-изгодна оферта въз основа на критерий най-ниска предложена цена. 
  

V. Цени, условия и начин на плащане. 
1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 540 лв. (петстотин и четиридесет 

лева), без включен ДДС.  
2. Предложената цена от участника в обществената поръчка с предмет 

„Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол” 
не следва да надхвърля 540 лв. (петстотин и четиридесет лева), без включен ДДС  
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3. В предложената цена от участника следва да са включени всички разходи за 
изпълнение на сключения договор, вкл. разходите за доставка, труд и т.н. 

4. Разплащането се извършва по банков път, в 10 (десет) дневен срок след получаване и 
въз основа на следните документи  

- приемо-предавателен протокол за приемане на извършената доставка и монтаж на 
система за видеонаблюдение към достъпа до Контролния пункт на ТП на НОИ-Ямбол, 
подписан от Възложителя и Изпълнителя; 

- фактура за дължимата сума за извършената доставка и монтаж на изграденото 
видеонаблюдение, представена на Възложителя. 
 

VI. Общи изисквания  
При доставката и монтаж на системата за видеонаблюдение към достъпа до 

Контролния пункт на ТП на НОИ-Ямбол, следва да са спазени посочените изисквания по-
долу: 

1. Доставката и монтажа на система за видеонаблюдение към достъпа до Контролния 
пункт на ТП на НОИ-Ямбол следва да се извърши, при спазване на изискванията на 
действащите нормативни документи и стандарти в Република България и тези на 
Възложителя. 

3  Извършване на настройки и изпитания за работоспособност на изградената системата 
за видеонаблюдение, както и обучение на представители на Възложителя за правилната й 
експлоатация . 

4 Предаване и приемане на действително извършените дейности - предмет на 
настоящата обществена поръчка,  чрез приемо-предавателен протокол без забележки,  
подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.  

5. Всички предложени устройства трябва да бъдат нови и неупотребявани, и напълно да 
отговарят на общите и минимални технически изисквания и стандарти относно техническа 
експлоатация, пожарна безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата 
мрежа, степен на защита и електромагнитна съвместимост, съобразно БДС/EN или 
еквивалент. 

6.Всички кабели да са с изолация от материал, който не поддържа горене и не отделя 
вредни за здравето и природата газове. Във видимите части на сградата кабелите да бъдат 
полагани в кабелни канали. 

7.Дейностите, предмет на обществената поръчка следва да се извършат с персонал и 
технически средства на избрания изпълнител, с качество отговарящо на професионалните 
изисквания за този вид дейност и при съблюдаване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд. 

8. Нанесени повреди и щети в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол по 
време на изпълнение на обществената поръчка се възстановяват от избрания изпълнител 
изцяло за негова сметка. 

9. Влизането, престоят и излизането от Контролния пункт за класифицирана 
информация в  ТП на  НОИ – Ямбол на представители на Изпълнителя става с придружител 
от ТП на НОИ – Ямбол, притежаващ разрешение за работа с класифицирана информация. 

10. Избраният изпълнител се задължава да запази в тайна условията и начина на 
изграждане на системата за видеонаблюдени, както и друга служебна и вътрешна 
информация и обстоятелства за Възложителя, станали му известни във връзка с 
изпълнението на поръчката. 

 
 VII. Технически изисквания към доставката и монтажа на система за 

видеонаблюдение върху достъпа до Контролния пункт за класифицирана информация 
в ТП на НОИ - Ямбол 
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1. Доставеното и монтирано оборудване следва да има следните минимални технически 
характеристики и да се състои от: 

 
№ Описание на техническите 

средства 
Технически 

характеристики 
Ед.мярка Количество 

1 Камера   камера с 
резолюция не 
по малко от 

2MP  

бр 1 

2 Видео рекордер Поддържащ 
резолюция 2 

MP 

бр 1 

3 Твърд диск Минимум 1 
1ТВ 

бр 1 

4 Захранване 12V/1.75A бр 1 
5 Кабел FTP* м 60 
6 Акумулатор   12V7A бр 1 
7 Разпределителна кутия за монтаж ПКОМ бр 1 
8 Свързващи букси  RG  бр 4 

 
 

*Забележка: Количеството на необходимия кабел и консумативи (крепежни 
материали и др.) се преценява от участника след извършване на оглед на обекта. 

2. Камерата следва за бъде инсталирана на стена в коридора на втория етаж в 
административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, на място осигуряващо оптимално 
видеонаблюдение на достъпа към входа на Контролния пункт.  

3. Захранване, видеорекордер, акумулатор, твърд диск и останалото друго оборудване 
обезпечаващи осъществяването на наблюдение  на монитор, от изпратения образ на камерата 
се монтират в стаята за охрана на партерния етаж на административната сграда на ТП на 
НОИ-Ямбол. 
 

VIII. Време за реакция и Гаранционни срокове при изпълнение на поръчката:  
1. Време за реакция при възникнал проблем в рамките на гаранционния срок – до 12 

часа след постъпване на заявка от страна на Възложителя. 
2. При констатирана повреда, възникнала в гаранционния срок участникът, избран за 

изпълнител се задължава да отстрани същата за своя сметка в срок не по-дълъг от 3 (три) 
работни дни от уведомяването. 

3.Гаранционен срок на изграденото видеонаблюдение, следва да  не е по-малък от 2 
(две) години. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен 
приемо-предавателен протокол за приемане на изградената изграденото видеонаблюдение. 
Повреда причинена от форсмажорни обстоятелства не се обезпечава от гаранцията. 

4. Гаранционен срок на вложените резервни части или материали, следва да  не е по-
малък от гаранционния срок, определен от съответния производител. Изпълнителят 
предоставя на Възложителя документите, доказващи гаранционните срокове. 

 
IX. Приемане на доставката и монтажа на изградената система за 
видеонаблюдение.  
1. Извършване на тестване и въвеждане в експлоатация. 
2. Обучение на представители на Възложителя за условията за правилна експлоатация 

на системата. 
3. Подписване на приемо-предавателен протокол. 
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4. Издаване на протокол от Изпълнителя на обществената поръчка за проведен 
инструктаж на представител на Възложителя, относно условията за правилна и безопасна 
експлоатация на съоръженията. 

 
Забележка: 
Всяко посочване в настоящата техническа спецификация или в документацията като 

цяло на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически 
еталон следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“. 

 
Оглед на обекта, може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и 

от 13:00 ч. до 16:30 ч. в срока за подаване на оферти и след предварителна уговорка на 
тел. 046 685953  или тел.  046 685949   
 
 
  
 
  


