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Проект 23/07/2/0/00716 „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище "Христо 

Ботев – 1934“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение 

 

Предмет  на спецификациите е доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 

оборудване за видеонаблюдение. Оборудването трябва да съответства на следните параметри и 

минимални изисквания: 

 Система за видеонаблюдение. 

o Камери за видеонаблюдение: 

o Куполна IP камера (4 бр., вградено IR осветление; обхват мин. 30 м; за 

вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE); 

o Мегапикселова IP камера: (8 бр., вградено IR осветление; обхват мин. 30 м; за външен 

монтаж (IP66) -30~60C; - 12Vdc/PoE). 

o Работна станция за видеонаблюдение; 

o NVR за система за видеонаблюдение 16 канален; 

o Комутатор 24-портов; 

o Непрекъсваемо токозахранващо устройство: (мин. 800VA) 

o Комуникационен шкаф: (19 inch., мин. 18U);  

o Кабелно трасе: (комуникационен кабел тип усукана двойка: 620м.; захранващ кабел 

трижилен: 100м.; кабелни канали PVC, 2м: 180 бр.; накрайници и крепежи: 1 к-т; изтегляне 

на комуникационен кабел: 600 м.; изтегляне на захранващ кабел: 90м.; монтаж на кабелен 

канал: 360м.). 

Доставяното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на 

производителя на съответното оборудване, да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични 

опаковки и да фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не 

е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в 

обявлението и да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническите 

спецификации. В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване по време на 

процедурата или изпълнение на договор, поради внедряване на нови технологии, трябва да се 

предложи оборудване със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на 

съответния производител. 

Оборудването трябва да отговаря на стандартните изисквания за функционалност, за 

хигиена и безопасност и да бъдат съобразени с възрастовите особености и физическите 

способности на ползвателите. Компютърното оборудване по всяка позиция, когато е приложимо, 

трябва да бъде доставено със сертификати “CE Mark” и „RoHS” или еквивалентни. Персоналните 

компютри да са от една и съща марка. Изпълнителят трябва да представи при предаването на 

доставката сертификати за произход, както и всички необходими за по-нататъшното използване по 

предназначение на доставката документи, сертификати, разрешителни, инструкции, гаранционни 

карти и други, когато е приложимо. 

Изпълнението включва доставка с осигурен от изпълнителя транспорт, разходите за който са 

включени в ценовото предложението за изпълнение на поръчката. Изпълнителят осигурява за своя 

сметка складова база за съхранение на доставеното оборудване до момента на монтирането му на 

място при възложителя. Изпълнителят е длъжен да извърши монтаж, инсталация и конфигурация 

на оборудването, след което да извърши пробно изпитване и обучение на персонала за работа с 

оборудването, за което е приложимо. Приемането на доставките ще се осъществява от 



 

 

представители на възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол без забележки 

при условията в договора. 

Гаранционният срок на доставяното оборудване е 2 (две) години от датата, следваща деня на 

подписване между страните на приемателно-предавателен протокол, с който се удостоверява, че 

оборудването е доставено, инсталирано, тествано и въведено в експлоатация. Гаранционната 

поддръжка на оборудването трябва да се изпълнява при следните изисквания: 

o Времето за реакция след уведомяване за несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на 

доставеното оборудване да бъде не повече от 4 часа; 

o Времето за отстраняването на несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения да бъде не 

повече от 36 часа. Когато това изисква повече от посочения срок, изпълнителят трябва да 

предостави еквивалентно оборудване (или такова с по-високи параметри) за временна замяна; 

o Гаранционната поддръжка трябва да включва необходимите разходи за труд и всички вложени 

резервни части, компоненти, модули при ремонт; 

o Изпълнителят трябва да предостави консултации и помощ на място, свързани с гаранционната 

поддръжка на оборудването. 

Изпълнителят поема гаранция за нормалното функциониране на доставеното оборудване 

при спазване изискванията на производителя, описани в гаранционната карта, когато е 

приложимо. Дефектите, които не са причинени от неправилни действия от служители на 

възложителя, се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. 

При повреда на оборудването в гаранционния срок, в случай, че повредата не може да се 

отстрани на място и се налага транспортиране до сервизна база или е необходимо произнасяне или 

намеса на производителя и/или негов упълномощен представител, транспортните разходи от 

обектите до сервизната база са за сметка на изпълнителя. В случай, че повредата не може да бъде 

отстранена, дефектиралата вещ се заменя с нова от същия вид и качество. Всеки участник трябва 

да посочи в офертата си предложение за гаранционна поддръжка на оборудването, което ще бъде 

доставяно по съответната обособена позиция от поръчката, в съответствие с горните изисквания. 

 

 


