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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възлагащ орган и възложител:
По смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), възлагащ орган на настоящата
обществената поръчка е ОБЩИНА ПЛОВДИВ.
Съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив, възложител
на обществената поръчка е ГЕОРГИ ДУШЕВ МАРИНОВ – заместник-кмет „Обществен
ред” в Община Пловдив.
Административен адрес:
Интернет адрес:
Профил на купувача:

гр. Пловдив 4000, пл. ”Стефан Стамболов” № 1
http://www.plovdiv.bg
http://op.plovdiv.bg

2. Правно основание за прилагане на процедурата:
Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на
основание чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП като провежда открита процедура.
3. Наименование на поръчката:
„ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ
ТОЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ”
4. Административни изисквания и основания за отстраняване от участие:
4.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, техни обединения и всички други образувания, които
отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за
прилагането на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и предварително обявените от
възложителя условия.
4.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице,
което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата
на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР
на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.
4.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в
процедурата, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно
законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на
съответствие с изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава
на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката
ще има на разположение тези ресурси.
4.4. Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице
основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по
време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически
лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
4.5. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т.
34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва
да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за
третите лица.
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4.6. При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал.2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или
длъжностите, които заемат.
4.7. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено
възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл.
101, ал. 11 и посочените в обявлението основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
4.8. Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое
от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
5. Мерки за доказване на надеждност:
5.1. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за
доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
5.2. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на
офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП).
5.3. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл.
45, ал. 2 от ППЗОП.

ІІ. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Описание:
1.1. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват проектиране, изграждане,
внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение и контрол на
единадесет входно – изходни точки на територията на град Пловдив. Предмета на поръчката
следва да се реализира при спазване на „Насоки за определяне на местата за изграждане на
системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към
системите“, утвърдени със Заповед №81213-391/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните
работи на Република България.
1.2. Подробно описание на дейностите, техническите характеристики и изисквания за
изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя Част ІІ от документацията за обществената поръчка.
1.3. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и
задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на
същата, който е представен в Част ІІІ от документацията за обществената поръчка.
2. Финансови условия:
2.1. Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив.
2.2. Прогнозната стойност на поръчката е 266666,67 лв. без включен ДДС, като същата
е лимитна.
2.3. Предвиждат се: еднократно плащане за изпълнение на Етап І – Проектиране,
междинно и окончателно плащане при изпълнение на Етап ІІ – Изграждане и внедряване на
системата. Сроковете за разплащане са определени съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон
като условията са подробно описани в проекта на договор за възлагане на поръчката.
2.4. Когато дейност, предмет на поръчката, се извършва от подизпълнител и може да
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или възложителя, заплащането й ще се
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извършва директно на подизпълнителя като в този случай към изискуемите от възложителя
документи ще се представя искане за плащане от подизпълнител, придружено от становище
на изпълнителя, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими. В искането за плащане и в становището на изпълнителя следва да бъде посочен
размера на дължимото възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която
да бъде извършено плащането. Възложителят ще има право да откаже директно плащане
към подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на
причините за отказа.
3. Сключване на договор:
3.1. Условията за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са
определени в чл. 112 от ЗОП.
3.2. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с
участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 109 от ЗОП.
3.3. Преди сключване на договор, избраният изпълнител следва да представи:




Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата съобразно чл. 58 от ЗОП, а ако е необходимо и такива, за
удостоверяване съответствието с критериите за подбор. Документите се представят
и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. (съгласно чл. 67, ал. 6 от
ЗОП);
Гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен
ДДС, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП;

3.3.1. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на
договора следва да представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
3.4. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи, които вече
са му били предоставени или са му служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез
пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
3.5. Договорът ще бъде със срок на действие до приемане на окончателното му
изпълнение. Максималният общ срок за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане е
135 дни, от които 45 дни за проектиране и 90 дни за изграждане и внедряване на системата.
Сроковете за изпълнение ще бъдат окончателно определени съгласно техническото
предложение на избрания изпълнител.

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Минимални изисквания за технически и професионални способности:
1.1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, поради което следва през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е
изпълнил проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение на обща стойност
минимум 260000 (двеста и шейсет хиляди) лева без включен ДДС. Не е задължително
предмета на една изпълнена дейност да включва едновременно проектиране и изграждане,
но е задължително участникът да е изпълнявал, както проектиране, така и изграждане на
системи за видеонаблюдение.
1.2. Участникът трябва да прилага система/и за управление на качеството в
съответствие с изискванията на действащите стандарти от серията ISO 9001 или
3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Условия и указания

еквивалентна, с обхват, свързан с проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение.
Не е задължително една система за управление да обхваща и двата вида дейности – допуска
се прилагането на две системи, едната от които да бъде с обхват, свързан с проектиране, а
другата – с изграждане на системи за видеонаблюдение.
2. Доказване съответствието с критериите за подбор:
2.1. За доказване на опита по т.1.1 се предоставя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на
доставките и/или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчката. Списъкът се предоставя чрез попълването на изискуемата информация в Част ІV,
Раздел В, поле 1б) от ЕЕДОП. Списъкът следва да съдържа информация за стойностите,
датите и получателите на доставките и/или услугите като в офертата се прилагат
доказателства за извършените и посочени в списъка доставки и/или услуги. Доказателствата
се представят под формата на валидни документи и/или информация, от които да е видно
изпълнението на минимално изискуемия от възложителя обем и вид дейности.
2.2. За доказване на прилаганата система за управление на качеството по т.1.2 се
попълва изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП. Когато
участникът/икономическият оператор посочи в ЕЕДОП наличието на сертификат, издаден от
лице по чл. 64, ал. 5 от ЗОП, доказващ, че участникът/икономическият оператор отговаря на
стандарта за осигуряване на качеството, посочени от възложителя, към офертата следва да
бъде приложено копие от съответния сертификат. В случай, че сертификата е наличен в
електронен формат не е необходимо в офертата да бъде представяно копие на хартиен
носител, но в ЕЕДОП следва да бъде посочена информация за: уеб адрес; орган или служба,
издаващи документа; точно позоваване на документа (регистрационен номер или друга
идентификация); Когато участникът не е посочил наличието на сертификат и прилага
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството към офертата се прилагат доказателства,
че прилаганите мерки са еквивалентни на изискваните от възложителя.
3. Съгласно чл. 65 от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с
изискванията за технически и професионални способности с възможностите на едно или
повече трети лица, независимо от правната връзка между тях. Когато участникът се позовава
на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните
ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът
се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от
процедурата.
4. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участник предвижда използването на
подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от
процедурата.
5. При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се
прилагат съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Участник, който е обединение от физически и/или
юридически лица, също може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета
на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. Общи изисквания:
1.1. За участие в процедурата, всеки участник следва да представи оферта, изготвена в
съответствие с условията на ЗОП и изискванията на възложителя, обективирани в
обявлението и документацията за обществената поръчка. Условията и указанията, описани в
образците, предоставени от възложителя, са задължителни за участниците.
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1.2. Всички документи, съдържащи се в офертата, се представят на български език,
без корекции и поправки и се подписват от законно представляващия участника или от
надлежно упълномощено/и лице/а (с нотариална заверка на упълномощаването).
Изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице
представляващо участника не могат да се подписват и представят от пълномощник.
Документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език,
а документи за регистрация, издадени на чужд език се представят и в официален превод.
1.3. Когато се предвижда използването на подизпълнител/и при изпълнение на
поръчката, участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който
ще им възложат, и представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. За
целта в офертата се прилага декларация за подизпълнители, която се изготвя по образец на
възложителя и се подписва от участника и от всеки посочен подизпълнител.
1.4. При участници обединения, които не са юридически лица, в офертата се представят
документите и информацията по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.
1.5. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си
информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В
тези случаи в офертата се прилага декларация за конфиденциалност и информацията няма да
бъде разкривана от възложителя. Участниците следва да имат предвид, че не могат да се
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка.
1.6. Срок на валидност: Минималният срок на валидност на офертата е определен
до 31.12.2016г. и представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на
предложенията си. При необходимост възложителят може да поиска от участниците да
потвърдят и удължат срокът на валидност на офертите си.
2. Съдържание:
За участие в настоящата процедура следва да бъде подготвена оферта, съдържаща наймалко следните документи и информация:
2.1. Опис на представените документи;
2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се
предоставя от всяко лице, представляващо стопански субект (участник, подизпълнител,
трето лице, член на обединение), съобразно чл. 40 от ППЗОП.
2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;
2.4. При участници обединения, които не са юридически лица - копие от документ,
от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на
участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на
обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
2.5. При участници, които предвиждат използването на подизпълнители Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, която се представя в оригинал, по образец на
възложителя – Приложение №3, и се подписва от участника и от всеки посочен
подизпълнител.
2.6. Документи и информация за доказване на техническите и професионални
способности на участника, съгласно разписаното в Част І, Раздел ІІІ, т. 2 от документацията
и в Раздел ІІІ.1.3) от обявлението за обществената поръчка;
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2.7. Техническо предложение – документа се изготвя по образец на възложителя
(Приложение №1) като към него се прилагат документи (технически спецификации от
производител, сертификати за качество и др.), удостоверяващи съответствието на
предлаганите камери, с параметрите, посочени в предложението на участника. Когато е
приложимо към техническото предложение се прилага документ за упълномощаване, когато
лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
2.8. Ценово предложение – документа се изготвя по образец на възложителя
Приложение №2.
3. Комплектуване и представяне:
3.1. Съгласно чл. 47 от ППЗОП, офертата се представя в запечатана непрозрачна
опаковка, от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса,
посочен от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Върху опаковката се
посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – електронен адрес и факс;
наименованието на обществената поръчката за която се подават документите;
3.2. Всички документи от офертата се комплектуват в опаковката по т. 3.1 без да е
необходимо допълнително окомплектоване в отделни пликове.
3.3. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за
обществена поръка преди часа и датата, посочени като краен срок за представяне на оферти.
До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени,
допълни или да оттегли офертата си.
3.4. Съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с
нарушена цялост, няма да бъдат приемани от възложителя.
4. Указания за подготовка на ЕЕДОП:
4.1. ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г. За попълване на образеца може да бъде използван
някой от следните способи:


Чрез използване на електронната система за попълване на ЕЕДОП, предоставена от
Европейската комисия, при което образеца се попълва онлайн, след което може да
бъде разпечатан и приложен към офертата. Към момента на откриване на
настоящата процедура актуалният адрес на хипервръзката за достъп до системата
за електронно попълване на ЕЕДОП е:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=bg



Чрез изтегляне, попълване и разпечатване на стандартния образец на ЕЕДОП,
който се предоставя от Агенцията по обществени поръчки (АОП). Документа е
публикуван и може да бъде изтеглен свободно от Портала за обществени поръчки
на АОП, като към момента на откриване на настоящата процедура актуалният
адрес
на
хипервръзката
за
изтегляне
на
образеца
е:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc



Чрез използване на ЕЕДОП, който вече и бил използван при предходна процедура
за обществена поръчка, при условие, че е осигурен пряк и неограничен достъп по
електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП, като в този
случай в офертата се представя декларация, с която се потвърждава актуалността
на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посочва
адресът, на който е осигурен достъп до документа.
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4.2. Чрез ЕЕДОП се декларират липсата на основанията за отстраняване и
съответствието с критериите за подбор и се предоставя съответната информация, изисквана
от възложителя. В документа се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството
на държавата, в която подателят на документа е установен, са длъжни да предоставят
информация. Съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП, когато участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще
използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който
съдържа описаната информация.
4.3. Лицата, представляващи всеки стопански субект (участник, подизпълнител, трето
лице, член на обединение), от които се попълва и представя ЕЕДОП са изброени в чл. 40 от
ППЗОП. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят
за повече от едно лице, всички лица могат да подпишат един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с
личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато
се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, могат
да се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява
съответния стопански субект (участник, подизпълнител, трето лице, член на обединение).
5. Указания за подготовка на Техническо предложение:
5.1. Образецът на техническо предложение, предоставен от възложителя в Приложение
№1 към документацията за обществената поръчка, е изготвен при спазване изискванията на
чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Не се допускат промени по условията на образеца.
5.2. Подготовка на ЧАСТ І: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.2.1. Участникът посочва сроковете, които предлага за изпълнение на поръчката и
срокът за гаранционна поддръжка на системата, при което следва да се съобрази с
изискванията, посочени в техническите спецификации на възложителя.
5.2.2. Участникът следва да предложи организация и основни технически решения за
изпълнение на поръчката. Предложението следва да съдържа най-малко следната
информация: описание и разпределение на основните дейности, включени в етапите на
изпълнение съгласно техническите спецификации на възложителя; основни технически
решения за реализацията на преносната комуникационна среда; технически параметри
(включително производител, марка и модел) на предлаганите камери, с които ще бъде
изградена системата, и които следва да отговарят на минималните технически
характеристики, посочени в техническите спецификации на възложителя.
5.2.3. Към техническото предложение задължително се прилагат документи,
удостоверяващи съответствието на предлаганите камери с параметрите, посочени в
предложението на участника.
5.3. Подготовка на ЧАСТ ІІ: ДЕКЛАРАЦИИ
В част ІІ от техническото предложение участникът декларира съгласието си с клаузите
в проекта на договор за възлагане на поръчката и срокът на валидност на офертата му за
участие.
5.4. Неспазването на описаните в предходните точки изисквания е основание за
отстраняване от процедурата.
6. Указания за подготовка на Ценово предложение:
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6.1. Образецът на ценово предложение, предоставен от възложителя в Приложение №2
към документацията за обществената поръчка, е изготвен при спазване изискванията на чл.
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Не се допускат промени по условията на образеца.
6.2 В ценовото предложение се предлагат цени за двата етапа на изпълнение на
поръчката – Етап І: Проектиране и Етап ІІ: Изграждане и внедряване на системата.
6.3. Цените се посочват в български лева, без включен ДДС и трябва да включват
всички разходи на изпълнителя, необходими за изпълнение предмета на поръчката в
съответствие с техническите спецификации на възложителя.
6.4. Общата стойност в ценовото предложение на участника (сборът от цените за двата
етапа на изпълнение) не може да надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка.
6.5. Неспазването на описаните в предходните точки изисквания е основание за
отстраняване от процедурата.
7. Указания за подготовка на другите образци в документацията:
7.1. Образецът на декларацията по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, предоставен от възложителя в
Приложение №3 към документацията за обществената поръчка, се попълва и представя,
когато участника предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на поръчката.
Част І от декларацията се попълва от участника като се посочват подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат. Част ІІ от декларацията се попълва от всеки
подизпълнител, чрез което се изразява неговото съгласие като доказателство за поетите от
подизпълнителя задължения.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите ще бъде
назначена от възложителя след изтичане на срока за приемане на същите и в съответствие с
разпоредбите на чл. 103 от ЗОП.
2. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите
предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което
разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване реда
предвиден в чл. 61 от ППЗОП.
3. За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил
икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия „оптимално
съотношение качество/цена”.
4. Методика за оценка на офертите:
4.1. Обстоятелството „оптимално съотношение качество/цена” се установява от
методика за определяне на комплексна оценка на всяка оферта на база показателите и
тежестта им. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се
класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им
комплексна оценка. Максималният брой, който може да бъде присъден на участник при
определяне на комплексната му оценка е 100 точки.
4.2. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):

1

Срок за изпълнение на Етап І (С1)

Максимално възможен
брой точки
100

2

Срок за изпълнение на Етап ІІ (С2)

100

10 %

3

Срок за гаранционна поддръжка на системата (Г)

100

20 %

№

Показател

Относителна тежест в
КО
10 %
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4

Цена за изпълнение на Етап І (Ц1)

100

30 %

5

Цена за изпълнение на Етап ІІ (Ц2)

100

30 %

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:

КО = С1*10% + С2*10% + Г*20% + Ц1*30% + Ц2*30%
4.2.1. Показател „Срок за изпълнение на Етап І” (С1):
Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на първия етап на
поръчката – Етап І: Проектиране. Изчислява се по формулата:
С1 = (С1min/C1n)*100
Където:
С1min – най-краткият предложен срок;
С1n – срокът, предложен от участника, чиято оферта се оценява;
4.2.2. Показател „Срок за изпълнение на Етап ІІ” (С2):
Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на втория етап на поръчката
– Етап ІІ: Изграждане и внедряване на системата. Изчислява се по формулата:
С2 = (С2min/C2n)*100
Където:
С2min – най-краткият предложен срок;
С2n – срокът, предложен от участника, чиято оферта се оценява;
4.2.3. Показател „Срок за гаранционна поддръжка на системата” (Г):
Оценява се предложеният от участника срок за гаранционна поддръжка на системата.
Изчислява се по формулата:
Г = (Гn/Гmax)*100
Където:
Гmax – най-дългият предложен срок;
Гn – срокът, предложен от участника, чиято оферта се оценява;
4.2.4. Показател „Цена за изпълнение на Етап І” (Ц1):
Оценява се предложената цена за изпълнение на първия етап на поръчката – Етап І:
Проектиране. Изчислява се по формулата:
Ц1 = (Ц1min/Ц1n)*100
Където:
Ц1min – най-ниската предложена цена;
Ц1n – цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
4.2.5. Показател „Цена за изпълнение на Етап ІІ” (Ц2):
Оценява се предложената цена за изпълнение на втория етап на поръчката – Етап ІІ:
Изграждане и внедряване на системата. Изчислява се по формулата:
Ц1 = (Ц2min/Ц2n)*100
Където:
Ц2min – най-ниската предложена цена;
Ц2n – цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
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4.3. Получените стойности от всяко изчисление по формулите за определяне на точките
за всеки показател и за комплексната оценка ще бъдат закръгляни до втория знак след
десетичната запетая. При равна комплексна оценка на две или повече оферти се прилага чл.
58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

VІ. КОМУНИКАЦИЯ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. Обменът на информация във връзка с провеждане на настоящата процедура ще се
извършва чрез електронни средства за комуникация по смисъла на § 2, т. 10 от ДР на ЗОП, а
когато няма такава възможност – чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга,
както и чрез комбинация от изброените способи. В тази връзка и с цел спазване на
принципът на ЗОП за равнопоставеност, е препоръчително всички участници да посочват
електронен адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата.
2. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват при условията на чл. 43 от ЗОП. Когато решението се изпраща по електронен адрес,
участника следва да потвърди получаването му, чрез отговор на съобщението изпратено от
възложителя. С цел спазване принципа на ЗОП за равнопоставеност по отношение на
сроковете за обжалване, и за де се избегнат злоупотреби от страна на недобросъвестни
участници, когато участник не потвърди получаването на решението до края на
работния ден, следващ деня на изпращането, ще се счита, че решението не е получено и
ще се прилага разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, а именно: до участника ще се
публикува съобщение в профила на купувача като решението ще се счита за връчено
от датата на публикуване на съобщението.
3. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Всяка
информация ще бъде обявена от възложителя в профила на купувача на Община Пловдив,
към преписката на обществената поръчка.
4. Всички приложения, описани в настоящата документация представляват неразделна
част от същата.
5. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му, както и приложимите
разпоредби на действащото законодателство в Република България.
Списък с полезни връзки към публични регистри и компетентни органи, съгласно действащото законодателството
в Република България:
Търговски регистър към Агенция по вписванията (ТР) - http://www.brra.bg/
Национална агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg/
Портал за електронни услуги на НАП - https://inetdec.nra.bg/
Министерство на правосъдието на Република България - http://mjs.bg/
Публични регистри – проект на Фондация Програма Достъп до Информация - www.publicregisters.info/
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд:
Национална агенция по приходите - Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Министерство на околната среда и водите - Информационен център на МОСВ : работи за посетители всеки работен
ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22; Тел: 02/940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Министерство на труда и социалната политика - София 1051, ул. Триадица № 2;
http://www.mlsp.government.bg

тел: 8119 443; Интернет адрес:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" – София 1000, бул. "Дондуков" № 3; тел: 0700 17 670; Интернет
адрес: http://www.gli.government.bg/index.php
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І. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват проектиране, изграждане,
внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение и контрол на
единадесет входно – изходни точки на територията на град Пловдив. Предмета на поръчката
следва да се реализира при спазване на „Насоки за определяне на местата за изграждане на
системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към
системите“, утвърдени със Заповед №81213-391/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните
работи на Република България.
2. Входно – изходните точки, които трябва да обхване системата са позиционирани,
както следва:
Приблизителни GPS координати
№

Точка
Географска ширина

Географска дължина

Надморска височина

1

Кръстовище на бул. „Пазарджишко шосе“

42:9:20:9344

24:42:46:1453

213

2

Кръстовище на „Голямоконарско шосе“

42:9:55:7885

24:43:28:9027

222

3

Кръстовище на бул. „Карловско шосе“

42:11:8:7789

24:44:15:1071

195

4

Кръстовище на бул. „Брезовско шосе“

42:10:22:5265

24:45:19:4183

195

5

Кръстовище на бул. „Рогошко шосе“

42:9:49:4439

24:46:23:4956

218

6

Надлез на бул. „Цариградско шосе“

42:8:51:1752

24:48:8:7313

211

7

Надлез на бул. „Асеновградско шосе“

42:7:11:4880

24:46:24:8007

8

Кръстовище на бул. „Кукленско шосе“

42:6:20:2917

24:45:37:7517

194

9

Кръстовище на изхода за с. Марково

42:6:49:7763

24:43:55:1326

221

10

Кръстовище на бул. „Коматевско шосе“

42:7:3:5778

24:42:49:7708

214

11

Кръстовище на бул. „Пещерско шосе“

42:7:51:2585

24:41:25:4195

210

3. На всяка входно – изходна точка трябва да бъдат поставени по четири камери – две
за МПС влизащи и съответно излизащи от града и две обзорни камери. Двете камери
следящи влизащите и излизащите МПС следва да регистрират и създават база данни със
регистрационните табели на МПС, с възможност за последващо търсене в базата данни за
номер (или част от номер) на преминал автомобил. Камерите ще могат да бъдат поставяни на
съществуваща инфраструктура, собственост на Община Пловдив (стълбове на светофарни
уредби или на улично осветление и др.), а когато няма такава възможност изпълнителят ще
трябва за изгради и необходимите съоръжения за поставяне на техниката. Към момента на
откриване на настоящата процедура има възможност за използване на съществуващата
инфраструктура на четири от входно-изходните точки, а именно: точки №№ 1, 3, 8 и 11.

ІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА
1. Общи минимални технически характеристики на системата
 да бъде базирана на съвременните цифрови технологии за IP пренос, цифров запис,
запис на мегапикселови камери, паралелна обработка на видео и аудио сигнали като при
1
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изграждането следва да бъдат предвидени устройства, позволяващи интелигентна работа и
обработка на информационните потоци – записващи сървъри със специализиран софтуер за
запис и мегапикселови камери с технология за пренос и компресия на видео потока от
камерите, позволяваща пренос на мегапикселово изображение дори при слаб мрежови
трафик;
 да бъде съвместима с системата за видеонаблюдение на Район „Северен”, гр. Пловдив,
която е изградена върху мрежова платформа, използваща хардуерни и софтуерни решения на
AVIGLION;
 да бъде отворена, с възможност за разширение и надграждане с добавяне на нови
точки за контрол и наблюдение;
 да бъде гъвкава при конфигуриране и задаване на начини на управление, чрез
централизирано управление, контролиращо и синхронизиращо работата на всички
технически средства (крайни устройства, комуникационни канали, сървъри за обработка и
съхранение и др.);
 да бъде лесна за ползване с удобен потребителски интерфейс;
 да предоставя възможност за ползване от неограничен брой потребители с
разграничени права за достъп, които да се дефинират индивидуално за всеки локален или
отдалечен потребител;
 с възможност за автоматично разпознаване и създаване на база данни с
регистрационните табели на МПС;
 с възможно най-ниско по стойност опроводяване - камерата да се включва към найблизката точка на компютърната мрежа;
 техническите средства, с които ще се изгражда системата и преносната
комуникационна среда да са включени в производствените листи на производителя към
момента на доставката, да бъдат нови и неупотребявани;
 системата трябва да бъде проектирана и изпълнена така, че да отговаря на
изискванията на международния стандарт БДС EN 62676-4:2015 – „Системи за
видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 4: Ръководство за
приложение (IEC 62676-4:2014)” - или негов еквивалент;
 Захранването на всяка една от камерите ползвани за автоматично разпознаване и
създаване на база данни с регистрационните табели на МПС да бъде осигурено по начин,
гарантиращ безпроблемната и работа, като бъде резервирано и в случай на отпадане на
мрежовото захранващо напрежение да се гарантира работата на тези камери и на
съоръженията за пренос на сигнала за срок, не по-малък от 24 часа. За тази цел изпълнителят
трябва да осигури захранването като присъедини за своя сметка елементите на системата към
електрическата мрежа на електроразпределително дружество, включително при
необходимост от създаване на нови точки за достъп, като той ще бъде упълномощен да
представлява възложителя при процедирането на целия процес - от проучването на
условията за присъединяване към електрическата мрежа до получаването на становище за
въвеждане в експлоатация на новоприсъединените обекти. Изпълнителят трябва да изпълни
всички съгласувателни и разрешителни процедури съгласно националното и местно
законодателство – получаване на изходни данни от Община Пловдив, заснемане на
предвиденото място за поставяне при необходимост, изготвяне на схемите за поставяне,
съгласуване на изготвените схеми с Община Пловдив и получаване на разрешение за
поставяне.
 Камерите да бъдат снабдени с възможност за самостоятелен запис на събитията,
независим от мрежовата среда. /т.е в случай, че отпадне комуникацията към тях, записа да се
съхранява на SD-карта или друг информационен носител за срок, не по-малък от 24 часа, при
максимални стойности на резолюцията и кадрите за съответната камера./
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 При проектирането на системата да се ползват стандартни 19 инчови /Рак/ шкафове,
както и сървърни платформи.
2. Минимални технически характеристики на предвидените камери
2.1. Камери за регистрационните табели на МПС номера:
 2 мегапикселова Full HD IP камера;
 H.264, MJPEG компресия;
 Day&Night с механичен IR филтър
 Адаптивен видео анализ с вградени интелигентни функции (класификация на обекти,
трасиране на обекти, детекция на движение виртуални линии и зони, посока на
движение, струпване на хора и др.);
 30 кад./сек при 1920х1080;
 0.08Lux в цветен режим, 0.016Lux в черно-бял режим;
 Автоирисен моторизиран варифокален обектив 4.7÷84.6мм;
 LightCatcher или еквивалент, WDR 120dB;
 Дистанционно управление на Zoom и Focus;
 Цифров Pan/Tilt/Zoom в реално време и на запис;
 HDSM или еквивалентна;
 Shutter control – автоматичен и ръчен;
 Детекция на движение с избор на чувствителност;
 Аудио вход и изход;
 Алармен вход;
 AWB, BLC;
 P-iris;
 Маскиране на 4 зони;
 UDP, TCP, SOAP, DHCP;
 ONVIF;
 PoE, 24VAC/12VDC.
2.2. Обзорни камери:
 2-мегапикселова булет Full HD IP камера;
 Адаптивен видео анализ, вградени интелигентни функции (класификация на обекти,
трасиране на обекти, детекция на движение виртуални линии и зони, посока на
движение, струпване на хора и др.);
 Day&Night с механичен IR филтър;
 Инфрачервено осветление до 50м;
 30 кад./сек при 1920х1080;
 0.04Lux в цветен режим, 0Lux в черно-бял режим;
 Автоирисен моторизиран варифокален обектив 3÷9мм;
 LightCatcher или еквивалент WDR 120dB;
 Дистанционно управление на Zoom и Focus;
 Цифров Pan/Tilt/Zoom в реално време и на запис;
 HDSM или еквивалент;
 Shutter control – автоматичен и ръчен;
 Детекция на движение с избор на чувствителност;
 Аудио вход и изход;
 1 алармен вход;
 AWB, BLC;
 P-iris;
 Маскиране на 4 зони;
 UDP, TCP, SOAP, DHCP
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 ONVIF
 PoE, 24VAC, 12VDC;
 за външен монтаж IP66, IK10.
3. Свързаност и предаване на сигнала до център за контрол и наблюдение
Сигналът от камерите трябва да се предава до център за контрол и наблюдение (ЦКН),
който може да бъде позициониран в някое от районните управления или на друго пофункционално място, което следва да се определи в процеса на проектиране на база
предложеното от изпълнителя техническо решение.
Преносната комуникационна среда следва да бъде подсигурена от поне два източника,
за чиято поддръжка месечните разходи за всички комуникационни канали включително
резервните не могат да надвишават 0.1 % от прогнозната стойността на системата.
Преносната комуникационна среда следва да бъде реализирана по един основен и поне
един резервен способ за комуникация до всяка крайна точка на системата. Физическите
способи за пренос на сигнала по оптичен път са предпочитани. Допустимо е допълнителния
(резервен) способ за комуникация да е безжичен, но е недопустимо основния да е такъв.
В случай на проектиране на безжичен способ за комуникация с цел да се гарантира
спазването на минималните времена по БДС EN 62676-4:2015 за предпочитане са
протоколите ползващи ‚ TDMA (Time Division Multiple Access)‘ - например протокола NV2.
В случай, че комуникационните канали за връзка се наемат от доставчик на
информационни услуги следва да се имат следните изисквания:
 Месечните разходи за всеки отделен комуникационен канал не могат да надвишават
0.015 % от стойността на системата;
 Договора/ите подписан/и с доставчика/ците/ на информационни услуги следва да
има/т опция за автоматично продължаване в полза на Община Пловдив или ОДМВР
Пловдив при същите условия за времето през което системата има гаранционна поддръжка;
 Независимо дали комуникационната среда се наема или изгражда тя трябва да
отговаря на изискванията по БДС EN 62676-4:2015 – „Системи за видеонаблюдение за
използване в приложения за сигурност. Част 4: Ръководство за приложение (IEC 626764:2014)” - или негов еквивалент;
 В случай, че преносната среда се наема е необходимо методите и способите за защита
на пренасяната информация да бъдат съгласувани с ОДМВР.
 Комуникациите за системата трябва да бъдат обособени в самостоятелна виртуална
локална мрежа (VLAN);
В ЦКН следва да бъде разположен сървър за запис и анализ на информацията.
Необходимо е да бъде предвидено оборудване за седем на брой операторски места, които да
имат достъп до сървърите обслужващи системата.
В ЦКН следва да се осъществят дейности по:
 съхранение и анализ на оперативните данни и регистриране на събития;
 търсене в архива на събитие в определена зона (pixel search);
 преглед и възпроизвеждане на оперативни данни в реално време и в период до
минимум 60 дни назад;
 статистически анализ на оперативните данни;
4. Създаване, управление и съхранение на базата данни
Системата трябва да има възможност за автоматично регистриране на
регистрационните номера на превозните средства, които ще бъдат заснемани от 22-те
камери. По този начин следва да се създава база данни с възможност за търсене на номер по
4
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няколко съвпадащи символа или по цял номер, както и за задаване на „черен списък”
(издирван номер) и при поява на номер от този списък системата да алармира оператора.
Съхранението на оперативните данни е един от най-важните елементи при
изграждането на системата, поради което същата следва да се проектира, така че да
осигурява:
 Запис и индексиране на постъпващия в реално време видео поток и оперативни данни;
 Архивиране, траен запис и индексиране на определени събития;
 Търсене и извличане на оперативни данни с цел обработка и възпроизвеждане;
 Високо ниво на надеждност на информацията;
 Възможност за добавяне на допълнителен дисков ресурс;
 Виртуализиране на логическо ниво на файловата система, независимо от физическите
устройства;
 Високо ниво на информационна сигурност и достъп до данните в масива;
 Гарантиране на цифрова автентичност на съхраняваната видео информация;
 Оптимизиране на видео архива;
 Добра производителност при едновременен достъп;
 Селф тест и диагностика;
5. Функционални и технически характеристики, свързани с управлението на
системата
 Предоставяне на API и/или други услуги;
 Конфигурация на камерите – структуриране в логически групи;
 Обработка на постъпващия видео сигнал;
 Междинно съхранение на видео сигнала;
 Маркиране и индексиране на клипчета, съдържащи видео, аудио и текстова
информация;
 Архивиране и трайно съхранение на видео сигнала;
 Поддръжка на съвременни стандарти за видео компресия;
 Извличане на снимки във формат BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG, с възможност за
разпечатване и последваща обработка;
 Оптимизация на видео архива по зададени критерии;
 Възпроизвеждане на видео сигнала в реално време – на избрани камери или
синхронно на група свързани логически камери;
 Наблюдение в реално време;
 Графичен интерфейс, който да предлага възможност за достъп до информацията чрез
графична подложка на наблюдаваните зони, директно избиране на камера за визуализация и
светлинно звуково сигнализиране при регистрация на алармено събитие;
 Достъп до видео архива;
 Дистанционно изнесено контролирано наблюдение на определени камери при
използване като преносна среда на съществуващата мрежа;
 Едновременен достъп от едно работно място до двата типа интерфейси (WEB и
прозоречен);
 Светлинна и гласова нотификация за зоната и типа на аларменото събитие
(възможност за прикачване на описателен аудио клип към тип алармено събитие);
 Преглед на алармен клип, генериран от една или повече камери в зоната на събитието;
 Автоматичен избор на логическа група камери за визуализация в реално време,
иницииран по аларменото събитие;
 Маркиране, индексиране и търсене на клипчета, съдържащи видео, аудио и текстова
информация;
 Търсене по алармено събитие – по тип на събитие и период от време;
 Търсене по зона на интерес – pixel search;
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 Диагностика и самодиагностика – системата трябва да осъществява постоянна
самодиагностика като установява автоматично и алармира администраторите и операторите
за настъпване на събития като: загуба на видеосигнал, комуникация, захранване; дефектирал
твърд диск; други събития, компрометиращи оперативността на системата;
 Разширяемост на системата - възможност за добавяне на допълнителни твърди
дискове за съхраняване на данни, без това да се отразява на функционирането на системата;

ІІІ. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
1. Етап І: Проектиране
Проектът трябва да съдържа подробни технически и функционални характеристики и
начина, по който ще бъдат реализирани, за всеки компонент на системата.
Проектът следва да бъде придружен от подробни количествено стойностни-сметки,
включващи единични цени за всички доставки и услуги, които ще бъдат извършени при
изграждането й.
Като част от проекта следва да бъде прогнозирана приблизителната стойност за
поддържане на системата след изтичане на гаранционния период.
Срокът за проектиране на системата тече от отправяне на възлагателно писмо за
стартиране на изпълнението, в което ще бъдат посочени и съответните лица за контакт,
които ще оказват съдействие на изпълнителя до предаване на проекта за одобрение от страна
на възложителя.
Срокът за проектиране на системата не може да бъде повече от 45 дни и ще бъде
окончателно определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител.
Готовия проект се предава на възложителя за одобрение на хартиен носител и в
електронен вариант.
В срок до 20 работни дни, компетентни лица, определени от възложителя, излизат със
становище, с което вземат едно от следните решения:
 Одобряват проекта без забележки;
 Не одобряват проекта и поставят условие за отстраняване на констатирани забележки
или за цялостното му преработване в определен срок;
Когато проекта бъде одобрен се подписва протокол за приемането му и с това
приключва първият етап от изпълнението на поръчката.
2. Етап ІІ: Изграждане и внедряване на системата
Този етап от изпълнението на поръчката включва следните основни дейности, които
следва да се реализират в съответствие с одобрения проект:







Изграждане (осигуряване) на преносната комуникационна среда;
Доставка и монтаж на необходимото оборудване, включително хардуер и софтуер
за работа;
Сертифициране на преносната комуникационна среда;
Инсталация, настройка и пуск на системата;
Тестване за потвърждаване инсталирането и нормалното функциониране на
доставеното оборудване (хардуерно и софтуерно) и системата като цяло;
Теоретическо и практическо обучение на служителите, които ще оперират и
администрират на системата;

Срокът за изграждане и внедряване на системата тече от датата на подписване на
протокола за приемане на проекта без забележки от страна на възложителя до датата на
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подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградени и внедрена
съгласно одобрения проект.
Срокът за изграждане и внедряване на системата не може да бъде повече от 90 дни и ще
бъде окончателно определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител.
3. Етап ІІІ: Гаранционна поддръжка
В периода на гаранционната поддръжка изпълнителят извършва за своя сметка всички
необходими дейности (включително подмяна на дефектирало оборудване, профилактични
дейности, осигуряването на комуникационни канали, настройки и промени по
специализирания софтуер и др.) необходими за поддържането на системата в пълно
работоспособно и функционално състояние. В случай на необходимост от доставка на
оборудване, което временно да замени повредено оборудване, изпълнителят ще трябва да
достави и монтира еквивалентно или с по-добри показатели, до момента на отстраняване на
проблема.
Срокът за гаранционна поддръжка на системата започва да тече от датата на
подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградени и внедрена
съгласно одобрения проект и не може да бъде по-кратък от 36 месеца като същият ще бъде
окончателно определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител.
Приложения: „Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на
минимални функционални и технически изисквания към системите“, утвърдени със Заповед
№81213-391/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните работи на Република България.
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KaKTO B CBeTJIaTa, TaKa H B TbMHaTa

OCBeTJIeHHe

3a BH'[(eOHa6JIlO,[(eHHe C rrpoeKTHTe

3a

rro-e¢eKTHBHa

Cbo6pa351BaHe

Ha rrpoeKTHTe

,[(a ce H36erHe

3aCJIerr5lBaHe Ha KaMepH H 3a )],a ce rrOBHlIlH Ka'leCTBOTO Ha KapTHHaTa.
CHcTeMaTa

BpeMe

30HHTe 3a Ha6JIlO,[(eHHe,

H )],BH)I(eHHe rrpH 3a,[(a,[(eHH rrapaMeTpH.

3arrHC HJIH 3arrHC Ha HH<p0pMalJ,H5I caMO rrpH

11.

3a

Ha

rrOCeraTeJICTBa H ,[(p.

TEXH114ECK11

HJIH rrpeMHHaBallJ,H

HerrpeKbCHaT

OT

rrpoeKTH.

HaJIH'lHeTO

Bb3MO)l(HOCT

CbOpb)l(eHH5I OT rrpeCThrrHH

HH<p0pMalJ,H5I OT Ha6JIlO,[(eHHeTo

'laCT

rrpe'[(BH'[(

H KOHCTPYKlJ,HHTe, Ha

CbrrbTCTBaru:a

10.

B3eMe

OT

B11,lJ,EOHAEJIIO):(EH11E

rrO,[(BH)I(HH H HerrO,[(BH)I(HH o6eKTH,

9.

3a CTaHOBHru:e H3roTBeHHTe

<l>YHKL(110HAJIHOCT11

5

Ha Cb3)],a)],eHaTa, CbrJIaCHO T.

CJIe)],Ba )],a ce

eJIeKTpH'leCKO

Ha TeXHH'leCKHTe

M11H11MAJIH11
3A

crpa)],HTe

Heo6xo,[(HMOTO

o6e30rraC5IBaHeTO

C11CTEM11TE

C rrperropbKHTe

OlJ,eHKa Ha HH<ppacTpYKTypaTa,

cpe,[(cTBa,

III.
KbM

rpyrra,

KOMYHHKalJ,HOHHH TpaceTa,

TeXHH'leCKHTe
pa6oTH,

CJIe)], 3arr03HaBaHe

JIHlJ,a, H3rpa)l(,[(aru:H

,[(a oCHryp5lBa

OCBeTeHOCT

3a YJIH'lHo/rpa'[(CKO

OCBeTJIeHHe, 3a

3aru:HTeHOCT Ha rrpeHaC5IHHTe )],aHHH, qpe3

TLS/SSL

rrpOTOKOJIH (HJIH eKBHBaJIeHTHH

KaMepHTe

H BH,[(eo-cbPBbPHTe

cpe'[(cTBa

HJIH Mpe)l(OBHTe

3a KpHrrTHpaHe)

BH,[(eo-peKop,[(epH

(Ha

rrpH

H

H3rrOJI3BaHe Ha

KOMYHHKalJ,H5ITa Me)l()],y

HHBO KaMepH

HJIH Ha HHBO

Mpe)l(OBO o6opy ,[(BaHe).

12.
CKaJIHpyeMocT,
CbOpb)l(eHH5I,

CHcTeMaTa

3a

rr03BOJI5lBaru:a
06opY)],BaHe

H

BH,[(eoHa6JIlO,[(eHHe
Ha,[(rpa)l(,[(aHe
HOBH

,[(a

H

6b,[(e

OT

HHTerpHpaHe

<PYHKlJ,HOHaJIHOCTH) Ha

oTBopeH

THrr

(,[(o6aB5IHe

BC5IKO HHBO,

C Bb3MO)l(HOCT
Ha

rrpH

3a

,[(orrbJIHHTeJIHH
CbBMeCTHMOCT

C

H36paHH5I THrr CHCTeMa 3a rrpeHOC Ha HH<p0pMalJ,H5I.

13.

CliCTeMaTa

,[(a

rrpHTe)l(aBa

BH)],eocrro)],eJI5IHe, rr03BOJI5IBallJ,a Bb3rrpOlI3Be)l()],aHe
Ha BceKH e)],HH OTopH3HpaH

3a ueJITa KJIHeHT.

HarrbJIHO
H eKcrropT

HHTerpHpaHa

CPYHKlJ,HOHaJIHOCT

3a

Ha 3arrHC OT BC5IKa e)],Ha BH,[(eOKaMepa

14. CI1CTeMaTa ,n:a I1Ma rrpI1nO)l{eH-rrpOrpaMeH

I1HTepcpeHc (API),

I1 ,n:OKYMeHTaUI1513a

pa60Ta C Hero, 3a Bpb3Ka I1 06MeH Ha IIHcpopMaUI151C ,n:pyrII CIICTeMII.
15. CIIcTeMaTa

,n:a oCI1ryp5IBa ,n:OCTbrr ,n:o 6a3aTa Ha pa3nWfHII

TIIrrOBe rroTpe6IITenII,

a,n:MIIHIIcTpaTop II rroTpe6IITenI1, CbC CbOTBeTHH HHBa Ha ,n:OCTbrr.
16. CI1CTeMaTa ,n:areHepHpa CHCTeMHH norOBe 3a rrpoBepKa, C KoeTO ce oCHryp5IBa rrbnHa
rrp03pal.J:HOCTrro OTHOIlleHHe ,UeHHocTTa Ha OT,UenHHTerroTpe6HTenH.
17. ,.ua ce OCHryp5IT B 06eKT/H Ha MBP

He06xo,n:HMHTe xap,Uyep, cocpTyep H nHueH3I1 3a

,n:OCTbrrHa MBP ,n:oMeTa-,n:aHHI1Te I1 3arrI1CaHaTa B 6a3aTa ,n:aHHI1I1HcpopMaUI15I.
18.

BCI1l.J:KI1 eneMeHTI1

OT I13rpa,n:eHaTa CHCTeMa 3a

BH,n:eoHa6mo,n:eHI1e ,n:a I1MaT

Bb3MO)l{HOCT 3a pa60Ta B aBapI1eH pe)l{I1M, cne,n: OTIIa,n:aHe Ha OCHOBHOTO3axpaHBaHe, MI1HI1MyM 2
l.J:aca.
19. TeXHI1l.J:eCKI1Tecpe,UcTBa, C KOI1TOlIle ce I13rpa)l{,n:a CI1CTeMaTa3a BI1,n:eoHa6mo,n:eHI1eI1
rrpeHocHaTa

KOMYHHKaUI10HHa cpe,Ua ,n:a ca BKnIOl.J:eHH B aKTyanHI1Te rrp0I13Bo,n:cTBeHI1 nI1CTI1 Ha

rrp0I13Bo,n:I1Ten5IKbM MOMeHTa Ha ,n:OCTaBKaTa.
20. ,.ua 6b,n:aT 0603Hal.J:eHI1MeCTaTa C MOHTI1paHI1 CI1CTeMI13a BI1,n:eoHa6nIO,n:eHI1e.
21.

ITpH

I13rpa)l{,n:aHe Ha

CHCTeMH 3a

rrperrOpbl.J:HTenHO CI1CTeMaTa ,n:a I13BbpillBa

BI1,n:eoHa6nIO,n:eHI1e Ha

aBTOMaTI1l.J:HOpa3rr03HaBaHe

rrbTHaTa

Mpe)l{a

e

(I1,n:eHTI1cpHKaUI15I)Ha

perI1CTpaUI10HHI1 HOMepa Ha MITC, KaTO ce Crra3BaT cne,n:HHTe I13I1CKBaHH5I:
21.1 ABToMaTI13I1paHo 3aCHeMaHe I1 pa3rr03HaBaHe Ha HOMepaTa, l.J:pe3o6pa60TKa

Ha

I1HcpopMaUI15IB peanHo BpeMe.
21.2

,.ueTeKUI15ITa ,n:a e rrO-BI1COKa OT 95%

OT BCHl.J:KI1rrpeMI1HanI1

MITC,

rrpI1

rrpOMeH5IlIlI1 ce CBeTnHHHH ycnOBH5I BbB BC5IKOBpeMe Ha ,n:eHOHOlllHeTO.
21.3

EcpeKTHBHocTTa rrpH pa3rr03HaBaHe Ha HOMepa Ha MITC ,n:ae nO-BHCOKa OT 95%

3a 6bnrapCKI1 pemCTpaUI10HHH Ta6enH H ,n:ae nO-BHCOKa OT 75% 3a perHCTpaUHOHHI1 Ta6enH OT EC H
,n:bp)l{aBI1,Cbce,n:HHHa Perry6nHKa bbnrapI15I.
21.4 Pa3rr03HaBaHe Ha BCHl.J:KHperI1CTpaUHOHHH Ta6enH Ha MITC

B rrone3peHHeTo

Ha

KaMepaTa.
22. ITPI1 I13rpa)l{,n:aHe Ha CHCTeMH 3a oxpaHHTenHo

BH,n:eoHa6nIO,n:eHHe,e Heo6xo,n:HMO ,n:a

ce Crra3BaT cne,n:HHTe MHHHManHH H3HCKBaHH5IKbM KpaHHHTe YCTpoHcTBa:
22.1

KaMepHTe

crreUI1cpI1KaUI15ITaHa ONVIF

(CTaUHoHapHH,

yrrpaBn5IeMH

(PTZ))

,n:a ca

CbBMeCTHMI1 CbC

ITpocpI1n S I1nH eKBHBaneHT, H pe30nIOU:H5ITa He rro-noma

OT Full

HD

(1920x 1080) rrpH 25 Ka,n:bpa B ceKyH,n:a.
22.2 Tp5I6Ba ,n:a ca 06opY,UBaHH C Mpe)l{OB I1HTepcpeHc ,n:a rro,n:,Ubp)l{aT cTaH,n:apT 3a
BH,n:eoKoMrrpeCH5IH.264

I1/HnH H.265,

KaKTO H ,n:areHepHpaT e,n:HoBpeMeHHo ,n:BaHnI1 fIOBel.J:eBH,n:eo

rrOTOKa C HH,n:HBH,n:yanHoKOHcpHrypHpyeMH l.J:eCTOTaHa Ka,n:pHTe I1 IlmpOl.J:I1HaTa Ha neHTaTa, C u:en
MaKCI1ManHa fbBKaBOCT rrpI1 KOHcpI1rYPI1paHe Ha rrpeHaC5IHI1TeBI1,n:eoH306pa)l{eHI15I.
22.3 Heo6xo,n:I1MO e ,n:arrpHTe)l{aBaT anapMeH BXO,n:I1 I13XO,n:,KaKTO I1 KOMYHI1KaUHOHeH
rropT OT TI1rr RS-232,

RS-422

HnI1 RS-485,

I1nH ,n:a rro,n:,n:bp)l{aT IP KOMYHI1KaUHOHeH rrpoToKon

aHanOrI1l.J:Ha CPYHKUI10HanHOCT, l.J:pe3 KOHTO ,n:a ce

OCI1rypI1 Bb3MO)l{HOCT 3a peanI13HpaHe

C
Ha

rrp0I13BOnHI1 CueHapI1H, crrOMaralIlI1 OXpaHI1TenHI1Te CPYHKUHHHa CI1CTeMaTa.
22.4 KaMepI1Te Tp5I6Ba,n:a I1MaT Bb3MO)l{HOCT 3a e,n:HoBpeMeHHo cBbp3BaHe, KaKTO KbM
PoE, TaKa I1 KbM 12 VDC

I1/I1nl1 24 VAC

3axpaHBaHe, ,n:a ca rro,n:xo,n:5IlIlI13a BbHmeH MOHTa)l{ CbC

CTerreH Ha 3alIliITa He rrO-HI1CKa OT IP 66.
22.5

Heo6xo,n:HMO

e ,n:a rrpl1Te)l{aBaT

perI1CTpI1paHO ,n:BH)I{eHI1eB TeXHI15Io6xBaT.

CPYHKUI15I3a CTapTI1paHe Ha 3arrI1C, rrpI1

22.6 YnpaBn5leMIITe

KaMepII

(PTZ),[(a

ca C MIIHIIMyM

16x OnTIIqHO npH6mDKeHIIe

II

IR

OCBeTneHIIe.

IV. CTPYKTYPI1PAHE

HA

CI1CTEMI1TE

CHCTeMIITe 3a BII,[(eoHa6nlO'[(eHIIe
23. IhpBO

HIIBO - 060pY,[(BaHe

24.

HHBO - opraHHTe

3A

BI1.[(EOHAEJIIO.[(EHI1E

,[(a 6b'[(aT cTpyKTypHpaHH,
Ha CPOKYCHII TOqKII

KaKTO cne,[(Ba:

C He06xo,[(HMH5I

6pOH TeXHIIqeCKII

cpe'[(CTBa.

H3rpmK,[(alll,H

BTOpO

CHCTeMH 3a

Ha MeCTHaTa BnaCT IInII

BII,[(eoHa6nlO,[(eHIIe

OCHryp5lBaT

OCHOBHaTa KOMIIOHeHTa Ha CIICTeMIITe, KaTO ce II3BbpllIBa
OTHOllleHHe

Ha H3rpa,[(eHHTe

OCHOBHaTa 06pa60TKa,
25.
IIpe,[(ocTaB5I

TpeTo

CPOKYCHIITOQKII. Ha

CbxpaHeHHeTO
HHBO -

Bb3MO)KHOCT 3a aHMII3IIpaHe,
TeKCTOBa IIHcpopMaUH5I.

nOMelll,eHH5ITa,
ynpaBneHHe

B KOHTO ce

nlIl:(a,

pa3nonara

Ha TeXHHQeCKH cpe,[(CTBa no

TOBa HHBO ce OCblll,eCTB5IBa a,[(MHHHCTpHpaHeTO,

Ha IIHcpopMaUII5ITa H IIO'[('[(pb)KKaTa Ha CHCTeMaTa.

nOMelll,eHH5I,

,[(OCTbII ,[(0 CIICTeMHTe

lOpII,[(IIQeCKIITe/cpII3IIqeCKII

3a

H3II0n3BaHII

OT CTpyKTypII

BII'[(eoHa6nlO,[(eHIIe

BH3YMH3IIpaHe

II

II3BnIIQaHe

II

~a

ynpaBneHIIe
Ha 3aIIIIC

MBP,
Ha

Kb,[(eTO llI,e

BCIIQKII

OT apxIIBHpaHaTa

KaMepH,

ce
C

BII,[(eo II
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1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан
Стамболов” № 1, ЕИК:000471504, ДДС №: BG000471504, представлявана от Георги Душев
Маринов – Зам.-кмет „Обществен ред“, в качеството му на упълномощено лице по чл. 7, ал. 1
от ЗОП съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив, и Елена
Димитрова – Директор на дирекция „Счетоводство”, наричана в договора за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
2. ……………………………………………………………………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл. 112, ал. 1, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение
на Решение ………………………., се сключи настоящият договор като страните се
споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
проектиране, изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за
видеонаблюдение и контрол на входно – изходните точки на територията на град Пловдив
(наричана за краткост „система”), съгласно клаузите и приложенията, които представляват
неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с приложимите действащи
нормативни изисквания.
(2) Обхватът на дейностите по договора се определя съгласно Техническите
спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.2(1) Към момента на сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предвижда / не предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на дейностите
предмет на възлагане.
(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се
допуска по изключение, когато възникне необходимост и при спазване условията по чл. 66,
1

ал. 11 – 12 от ЗОП. При тези случаи документите по чл. 66, ал. 12 от ЗОП стават неразделна
част от договора.
(3) Подизпълнители: …. (алинеята се допълва само в случай, че към момента на
сключване на договора се предвижда използването на подизпълнители, като се посочват
идентификационни данни и обхват на дейностите, които ще извършва всеки
подизпълнител)

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.3 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото сключване.
Чл.4(1) Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, определен съгласно
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е общо … календарни дни, разпределени
както следва:
1. Срок за изпълнение на Етап І: Проектиране - до … календарни дни, считано от
получаването на възлагателно писмо за стартиране на изпълнението, до датата на предаване
на проекта за одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (подписване на протокола по чл. 8,
ал. 1).
2. Срок за изпълнение на Етап ІІ: Изграждане и внедряване на системата - до …
календарни дни, считано от датата на приемане не проекта без забележки от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (подписване на протокола по чл. 8, ал. 4) до окончателното приемане на
изпълнението по договора (подписване на протокола по чл. 8, ал. 6)
(2) Срокът за изпълнение на предмета на договора се прекъсва в периода от
предаването до приемането и одобрението на проекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5(1) Общата стойност на договора е определена в размер на … съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като същата е разпределена, както следва:
1. Цена за изпълнение на Етап І: Проектиране - …
2. Цена за изпълнение на Етап ІІ: Изграждане и внедряване на системата - …
(2) Цените по ал. 1, включват всички необходими разходи за изпълнението на
дейностите, предмет на договора като същите не подлежат на промяна, освен в случаите
предвидени в ЗОП.
Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнагражденията по договора при следните
условия:
1. Плащане за изпълнение на Етап І: Проектиране - Цената по чл. 5, ал. 1, т. 1 се
заплаща след представяне на оригинална фактура, оформена съгласно действащото
счетоводно законодателство, придружена от документите, удостоверяващи одобрението на
проекта от страна на възложителя (протокола по чл. 8, ал. 4)
2. Междинно плащане за изпълнение на Етап ІІ: Изграждане и внедряване на
системата - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на еднократно междинно плащане в размер до
50% от цената по чл. 5, ал. 1, т. 2, което се извършва след представяне на оригинална
фактура, оформена съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от
документите, удостоверяващи приемането на извършените дейности (протокол/и по чл. 8, ал.
5). Междинното плащане се извършва само за действително извършени и приети дейности
по договора.
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3. Окончателно плащане за изпълнение на Етап ІІ: Изграждане и внедряване на
системата - Разликата между цената по чл. 5, ал. 1, т. 2 и стойността на изплатеното
междинно плащане се извършва след представяне на оригинална фактура, оформена
съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от документите,
удостоверяващи окончателното приемане на изпълнението по договора (протокола по чл. 8,
ал. 6)
4. Когато дейност, предмет на договора, се извършва от подизпълнител и може да бъде
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заплащането й се
извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията по т. 1 - 3, като в този
случай към изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи се представя искане за плащане от
подизпълнител, придружено от становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими. В искането за плащане и в
становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размера на дължимото
възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която да бъде извършено
плащането.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т. 4, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за отказа.
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват от бюджета на Община Пловдив, в
български лева с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, срокът за извършване на всяко
плащане е 30 дни, считано от датата на представяне на изискуемите от възложителя
документи по ал. 1, като този срок може да бъде удължен до 60 календарни дни, когато това
се налага по важна причина.
(4) Сроковете за плащане спират да текат, в случай че бъде представена за плащане
фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на нормативните изисквания
и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното плащане продължава да тече след
отстраняване на всички несъответствия.
(5) Всички разходи, свързани с банковите такси за превод на суми от и към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.

ІV. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл.7(1) Изпълнението на настоящия договор се контролира и приема от комисия,
назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в чиито състав се включват лица с необходимата
професионална компетентност съобразно предмета на договора.
(2) Изпълнението на договора стартира чрез възлагателно писмо, отправено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от Комисията по ал. 1 до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8(1) При изпълнение на Етап І: Проектиране ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
комисията по чл. 7, ал. 1, готовия проект на хартиен носител и в електронен вариант, за което
се съставя и подписва приемо-предавателен протокол.
(2) В срок до 20 работни дни, считано от подписването на протокола по ал. 1,
комисията, назначена за приемане на изпълнението, излиза със становище, с което или
одобрява проекта без забележки или не одобрява проекта и поставя условие за отстраняване
на констатирани забележки или за цялостното му преработване в определен срок.
(3) Когато проекта не бъде одобрен ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изпълни в срок
всички условия, поставени от Комисията.
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(4) Когато проекта бъде одобрен се съставя и подписва протокол между Комисията и
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането на първия етап от изпълнението на
договора.
(5) При изпълнение на Етап ІІ: Изграждане и внедряване на системата отделните
дейности се приемат чрез съставяне и подписване на приемо-предавателни протоколи между
Комисията и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Когато системата е успешно изградена и внедрена съгласно одобрения проект
между Комисията и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се подписва протокол за
окончателното приемане на изпълнението по договора.

V. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
Чл.9(1) Срокът за гаранционна поддръжка на системата е определен съгласно
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е … месеца, считано от датата на
подписване на протокола по чл. 8, ал. 6, с които се приема, че системата е успешно изградена
и внедрена съгласно одобрения проект.
(2) В периода на гаранционната поддръжка изпълнителят извършва за своя сметка
всички необходими дейности (включително подмяна на дефектирало оборудване,
профилактични дейности, осигуряването на комуникационни канали, настройки и промени
по специализирания софтуер и др.), необходими за поддържането на системата в пълно
работоспособно и функционално състояние.
(3) В случай на необходимост от доставка на оборудване, което временно да замени
повредено оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави и монтира еквивалентно или с
по-добри показатели, до момента на отстраняване на проблема.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 10(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената му работа качествено, в срок,
без отклонение от договореното и без недостатъци, при спазване на всички условия посочени
в клаузите на настоящия договор;
2. чрез длъжностни лица от неговата организация по всяко време да проверява и
контролира изпълнението на договора, включително да проверява качеството и
съответствието на стоката с изискванията поставени в този договор;
3. да откаже плащане на фактура, когато същата не е оформена съгласно българското
счетоводно законодателство и/или не е придружена от изискуемите документи, съгласно
клаузите на настоящия договор;
4. да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предприемането на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор;
5. да подава сигнали за възникнал проблем през целия гаранционен период на стоката,
включително и след изтичане срока на настоящия договор;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при
спазване условията и сроковете на този договор;
2. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в кръга на своите правомощия за осигуряване на
информацията, необходима му за качественото изпълнение на работата;
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3. да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;
4. да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор;
Чл. 11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор,
при коректно изпълнение на задълженията по него;
2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
договора;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни възложената му работа в обем и качествено, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване условията и сроковете на този договор;
2. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението;
3. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в
изпълнението за своя сметка във възможно най-кратък срок;
4. да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор, включително приложимите правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените
поръчки;
5. да спазва сроковете за отстраняване на възникнал проблем през целия гаранционен
период, включително и след изтичане на срока на настоящия договор;
6. да представя на възложителя подадено искане за директно разплащане от
подизпълнител, в петнадесет дневен срок, от получаването му;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
промени относно статут, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, изпадане
в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност съгласно ТЗ, в
тридневен срок от настъпването им, като представя надлежно заверено копие от съответните
документи.
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и той носи пълна отговорност за вреди,
причинени вследствие на некачествена стока или негови неправомерни действия или
бездействия;
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се
заменя, посочен в офертата подизпълнител, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от
договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (когато е приложимо) са длъжни да
спазват всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор, включително приложимите правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
5

социално и трудово право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените
поръчки;
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок до 5 дни от сключване на настоящия договор. (алинеята
се допълва само когато към момента на сключване на договора се предвижда използването
на подизпълнители)

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ
Чл.12(1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и
търговското законодателство.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил дейност, предмет на договора в
срок, и забавата не се дължи на непредвидено обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,3% на ден от стойността
на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те
надхвърлят договорената неустойка.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или
квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за
неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% от общата стойност на
договора без включен ДДС.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по горните разпоредби
неустойка от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение
в размер на 5% от общата стойност на договора без включен ДДС, равняваща се на … и е
предоставена под формата на …
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно при следните условия:
1. 25% от стойността на гаранцията се освобождават в срок до 30 календарни дни след
приключване на първия етап от изпълнението на договора (подписването на протокола по чл.
8, ал. 4)
2. 25% от стойността на гаранцията се освобождават след окончателното приемане на
изпълнението по договора, в срок до 30 календарни, считано от датата на подаване на
информация от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно банковата
сметка, по която следва да бъде възстановена на сумата. При предоставяне на банкова
гаранция срокът започва да тече от датата на подписване на протокола по чл. 8, ал. 6.
3. 50% от стойността на гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечение на
гаранционната поддръжка и се освобождава след изтичане на гаранционния период, в срок
до 30 календарни, считано от датата на подаване на информация от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно банковата сметка, по която следва да бъде
възстановена на сумата. При предоставяне на банкова гаранция срокът започва да тече след
изтичане на срокът по чл. 9, ал. 1.
(3) При предсрочно прекратяване на договора не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
гаранцията за изпълнение са освобождава в пълен размер в срок до 30 календарни дни,
считано от датата на подаване на информация от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно банковата сметка, по която следва да бъде възстановена на
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сумата. При предоставяне на банкова гаранция срокът започва да тече от датата на
прекратяване на договора.
(4) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно или частично,
при констатирано неточно, частично и/или лошо изпълнение, което не отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при пълно неизпълнение, в това число при
едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение
на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои в пълен размер гаранцията за изпълнение
при прекратяване на договора по чл. 14, ал. 2, т. 2 и т. 6, или чл. 14, ал. 3, т. 3.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.

VІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.14(1) Настоящият договор приключва с приемане на окончателното му изпълнение
по чл. 8, ал. 6.
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен при следните условия:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при системно нарушаване на която и да е от клаузите на договора (повече от два
пъти), като в този случай право да развали договора има изправната страна, отправяйки 7дневно писмено предизвестие до неизправната;
3. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. при възникване на обстоятелството по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като в този случай,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора със 7-дневно предизвестие;
6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни някое от задълженията си по договора
или забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни
дни като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го прекрати с 3-дневно
предизвестие;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие при следните условия:
1. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и/или т. 3 като в този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие и не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в
производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да го е
посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в
офертата му, без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП;

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
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Чл.15(1) Страните не отговарят една спрямо друга и не си дължат обезщетение за
претърпени вреди и загуби, при неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в
резултат на настъпили непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидените
обстоятелства, те не могат да се позовават на тях при неизпълнение на задълженията си по
договора.
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването
им и за спиране изпълнението на договора до отпадането на непредвидените обстоятелства.
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се
спира за времето, през което са налице непредвидени обстоятелства.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16 Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите по чл. 116 от
ЗОП.
Чл.17(1) За целите на настоящия договор страните определят следните адреси за
кореспонденция:
…
(2) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
връчени лично (срещу подпис) или са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс,
електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. Когато
някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна,
съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
Чл.18 Паричните вземания по настоящия договор могат да бъдат залагани и върху тях
може да се извършва принудително изпълнение.
Чл.19 Всички допълнително възникнали въпроси и спорове между страните при и по
повод изпълнението на настоящия договор ще се решават от двете страни в добрия дух и по
пътя на преговорите. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно
действащото в Република България законодателство.
Чл.20 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския
закон, Закона за задълженията и договорите, както приложимото действащото национално и
европейско законодателство.
Чл.21 Неразделна част от настоящия договор представляват: Техническото
предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Техническите спецификации
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Настоящият договор се състои от … страници и се състави в 4 еднообразни екземпляра –
1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ
ТОЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ”
Представено от:

(Наименование на участника и ЕИК или друга идентификация)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка с цитирания по-горе предмет:
І. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Предлагаме да изпълним предмета на поръчката в съответствие с всички
предварително обявени условия и изисквания на възложителя, както следва:
1. Срокове за изпълнение на поръчката:
Срок за изпълнение на Етап І – Проектиране: до … календарни дни, считано от
получаването на възлагателно писмо за стартиране на изпълнението, до датата на предаване
на проекта за одобрение от страна на възложителя.
Срок за изпълнение на Етап ІІ - Изграждане и внедряване на системата: до …
календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за приемане не проекта без
забележки от страна на възложителя до датата на подписване на протокола, с които се
приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно одобрения проект.
2. Срок за гаранционна поддръжка на системата: … месеца, считано от датата на
подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена
съгласно одобрения проект, като в периода на гаранционната поддръжка ще извършваме за
своя сметка всички необходими дейности (включително подмяна на дефектирало
оборудване, профилактични дейности, осигуряването на комуникационни канали, настройки
и промени по специализирания софтуер и др.), необходими за поддържането на системата в
пълно работоспособно и функционално състояние. В случай на необходимост от доставка на
оборудване, което временно да замени повредено оборудване, ще доставим и монтираме
еквивалентно или с по-добри показатели, до момента на отстраняване на проблема.
3. Организация на изпълнението и основни технически решения:
…
(описание и разпределение на основните дейности, включени в етапите на изпълнение съгласно техническите спецификации на
възложителя; основни технически решения за реализацията на преносната комуникационна
среда; технически параметри,
включително производител, марка и модел, на предлаганите камери, с които ще бъде изградена системата и др.)
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

ІІ. ДЕКЛАРАЦИИ:
1. Запознати сме с проекта на договор, част от документацията за обществената
поръчка, и приемаме без възражения неговите клаузи.
2. Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена
поръчка са валидни за срок до 31.12.2016 г. като в случай, че бъдем избрани за изпълнител
на поръчката тези условия няма да бъдат променяни за целия срок на договора, освен в
предвидените от ЗОП случаи.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
…

Дата:

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ
ТОЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ”
Представено от:

(Наименование на участника и ЕИК или друга идентификация)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Община
Пловдив обществена поръчка с посочения по-горе предмет.
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАП І: ПРОЕКТИРАНЕ

… лв.
без включен ДДС

… лв.
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАП ІІ: ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА без включен ДДС

Посочените цени са в български лева като същите включват всички разходи за
изпълнение предмета на поръчката, включително и гаранционната поддръжка на системата
за предложения в Техническото ни предложени срок.
Цените няма да бъдат променяни освен в случаите, предвидени в ЗОП.
Цените са определени в пълно съответствие с условията на възложителя като при
формирането им сме спазили принципите на честната и лоялна конкуренция.
Дата:

.

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 1
от Закона за обществените поръчки
ЧАСТ І: УЧАСТНИК
Долуподписаният/-ата/ите:
Име,презиме,фамилия - качество на представляващия и наименование на участника

Заявяваме, че при изпълнение на дейностите, предмет на обявената от Община
Пловдив, обществена поръчка с предмет:
„ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ,
ВНЕДРЯВАНЕ
И
ГАРАНЦИОННА
ПОДДРЪЖКА
НА
СИСТЕМА
ЗА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ”, предвиждаме използването на следните
подизпълнители:
Наименование на подизпълнителя, ЕИК и/или друга
идентифицираща информация

Обхват на дейностите, които ще извършва

Дял на участие

(информацията се попълва за всеки подизпълнител като се добавя необходимият брой полета)

ЧАСТ ІІ: ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Долуподписаният/-ата/ите:
Име,презиме,фамилия - качество на представляващия и наименование на подизпълнителя

(информацията се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо)

Изразяваме съгласието си и да бъдем подизпълнител при изпълнение на обществената
поръчка и ще поемем задълженията си съгласно посочения в Част І от настоящата
декларация обхват на дейности и дял на участие.
Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения в Част І
участник, нямаме право да подаваме самостоятелна оферта за участие в процедурата,
посочена в Част І.
Дата:
ЗА УЧАСТНИКА:

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ:

……………………....

……………………....

Име и фамилия – подпис /и печат

Име и фамилия – подпис /и печат

(информацията се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо като декларацията следва да бъде подписана от всички
декларатори от страна на участника и подизпълнителя/ите)
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