
 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

1.Предмет на обществена поръчка: 

     Охрана със сигнално- охранителна техника (СОТ) на обекти на Община Русе 

  
 

 
     2.Технически условия за изпълнение на поръчката: 

   - Изграждане и пускане в експлоатация на системи за охрана със СОТ и видеонаблюдение на 

общински обекти (по списък), като участникът следва да разполага с минимум следното собствено 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:  

- 3 активни автопатрула на територията на гр. Русе оборудвани с GPS системи за контрол и 

удостоверяващи времето за реакция; 

- активен денонощен СОД диспечерски / мониторинг / център на територията на община Русе; 

- активен денонощен видеомониторинг център на територията на община Русе; 

- дублиращ  денонощен мониторинг център на територията на РБългария; 

- екип за изпълнение на услугата. 

Декларация за наличие на техническите условия за изпълнение на поръчката 

  

 
 

3. Ориентировъчна стойност на поръчката: до 66 000 лв.  

  
 

 
  

   4. Oбем на поръчката: Техника за оборудване до 180 обекта 

 
 

 
 

     5.Срок за изпълнение: 1 година       

 
 

 
 

     6.Квалификационни изисквания към кандидатите: 

      1. Да притежава опит в изпълнение услуги, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, придружени с доказателства за извършените услуги. Под "сходен предмет на поръчката" 

следва да се разбира физическа  и  техническа охрана на административни и обществени сгради; 

  2. Декларация за техническото оборудване - минимум 3 (три) бр.МПС, които да имат готовност да 

се отзоват при сигнал, подаден от СОТ в охраняваните обекти, предмет на поръчката. Същите да са 

оборудвани с GPS навигационна система за контрол и доказване на времето за реакция.   

  3. Декларация, че притежава лиценз за упражняване на дейността, съгласно ЗЧОД с номер и дата. 

  4.  Декларация, че притежава лиценз за изполване на радиочестота за охрана с номер и дата. 

  5. Списък на екипа за изпълнение на услугата, с необходимата квалификация и професионален 

опит, включващ:  

     -  ръководител на охранителна дейност - 1 , образование- висше;     

     -  технически лица с професионален опит –  не по- малко от 5, с образование средно или висше; 

     -  охранители / екип за реакция по СОД,  с професионален опит/ – не по- малко от 15, 

образование- поне средно, които са преминали първоначално обучение по смисъла на чл.28, ал.1 от 

ЗЧОД или притежаващи професионална квалификация "охранител".    

  6. Заверено от участника копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството по 

EN ISO 9001:2008 (или еквивалент), за дейността, която извършват- охранителна дейност; Заверено 

от участника копие от сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността 

при работа по BS OHSAS 18001:2007 (или еквивалент), за дейността която извършват- охранителна 

дейност.     

  7. Застрахователна полица " ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ".    

 

7.Начин за образуване на предлаганата цена 

Единична цена за обект, умножена по броя на охраняваните обекти. 

 

        8.Начин на плащане /аванс,разсрочено,по банков път и др./ 

   По банков път ежемесечно, с фактуриране към първостепенния и второстепенните разпоредители. 

  
       9.Изисквания за качество: 

      - Да се извършва един път в годината (при необходимост и по- често) профилактика на монтираната 

апаратура; 

- Застрахователната премия при възникване на събитие да е не по- малка от 3000лв., а при 

унищожаване на агрегат не по- малко от 50 000лв. 
 
 

10.Критерии за оценка на предложението и определяне тежестта им в комплексната оценка: 

Оценяването на кандидатите се извършва по критерий най-ниска предлагана цена. 

 


