
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СЛИВЕН 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет 

„Изграждане на самостоятелна алармена система против проникване в сървърното 

помещение в ТП на НОИ-Сливен“ 

 

         Предметът на настоящата обществена поръчка включва в обхвата си  изграждане и 

пускане в експлоатация на самостоятелна алармена система против проникване (АСПП) в 

сървърното помещение. Сървърното помещение е разположенo на 4 етаж в 

административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес гр. Сливен, бул. 

Стефан Караджа №10 и е с площ 28,13 кв.м. 

В административната сграда на ТП на НОИ-Сливен има изградена действаща система 

за СОТ. С настоящата поръчка се цели в сървърното помещение да се изгради самостоятелна 

АСПП с отделна кодова клавиатура, която да бъде сдавана и приемана от служители на 

възложителя. 

Охраната на обекта не е част от настоящата обществена поръчка.  
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Компоненти на АСПП 
Ед. 

 мярка 

Общо  

количество 

1 2 3 4 

1 Контролен панел  бр. 1 

2 Клавиатура бр. 1 

3 Магнитно управляем контакт бр. 2 

4 Обемен датчик бр. 4 

5 Акумулатор 12V бр. 1 

6 Захранващ блок  бр. 1 

7 Сирена бр. 1 

8 
Кабел, крепежни елементи и др. материали необходими за 

изпълнение предмета на поръчката 
  

 

Елементите на АСПП да бъдат вложени във влагоустойчива метална кутия със стенно 

закрепване. 

 

Изисквания към изпълнението на поръчката 

1. Всички вложени материали и компоненти на АСПП трябва да бъдат нови и 

неупотребявани, да съответстват на БДС или еквивалентни стандарти. Да бъдат доставени 

на адреса на възложителя в опаковка изключваща повреда от механични удари или 

атмосферни влияния.  

2. Да бъдат окомплектовани по начин осигуряващ пълна съвместимост и 

изпълняване на функциите в работен режим на цялата система. 

3. При извършване на дейностите предмет на поръчката, следва да се спазват 

изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в Република България, 

относно техническа експлоатация, пожарна безопасност, включване към електрическата 

мрежа, степен на защита и електромагнитна съвместимост, безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда. 



 

 

4. Дейностите предмет на поръчката да се извършват през работните дни от 

седмицата съобразно пропусквателния режим в сградата, без да се нарушава работния 

процес, като се полага необходимата грижа за опазване имуществото на възложителя. 

5. Всички разходи за труд, транспорт, и други материали необходими за 

изпълнение на поръчката са за сметка на изпълнителя. 

6. Гаранционният срок на извършените дейности е 5 години съгласно чл. 160, ал. 

4 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл.20 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

7. Появили се скрити недостатъци, установени след извършване на дейностите 

предмет на поръчката следва да се отстраняват в 5 дневен срок от изготвяне на двустранен 

протокол. 

8. След изграждане на системата да бъдат извършени тестове за 

работоспособност на същата. 

9. Изпълнителят да проведе обучение на представители на възложителя за 

правилна експлоатация на системата.  

10.  Изпълнителят се задължава да запази в тайна условията и начина на 

изграждане на АСПП, както и друга информация станала му известна във връзка с 

изпълнението на поръчката.  

11. Нанесени повреди и щети в административната сграда на териториалното 

поделение по време на изпълнение на поръчката, се възстановяват от изпълнителя. 

 

  Срок на изпълнение на поръчката 30 (тридесет) дни от подписването на 

договора. 

 

Забележка: оглед на обекта  на поръчката може да бъде извършен всеки работен ден 

от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в срока за подаване на оферти. 

 

 

 

 


