ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОПИСАНИЕ, КОЛИЧЕСТВЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ОБОРУДВАНЕТО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
1. Описание на предмета на обособена позиция № 1:
Предмет на обществената поръчка по обособена позиция № 1 е доставка, монтаж и пускане в
експлоатация на турникети в обекти ЕЦ за УВД (гр. София) и ЛЦ за ОВД Бургас. Предметът на
поръчката включва дейности по интегриране на устройствата със съществуващата система за
контрол на достъпа и пожароизвестителната система в ЕЦ за УВД и ЛЦ за ОВД Бургас, както и
дейности по демонтаж на съществуващо оборудване в обект ЕЦ за УВД (4 бр. ниски турникети)
и съпътстващи строително-монтажни работи (ако такива са необходими).
2. Място на изпълнение на поръчката: ЕЦ за УВД (гр. София) и ЛЦ за ОВД Бургас (гр. Бургас).
3. Количествените спецификации и техническите спецификации, на които трябва да
отговаря оборудването по обособена позиция № 1, са както следва:
3.1. За обект ЕЦ за УВД (гр. София):

Наименование

Брой

3.1.1. Нисък турникет тип
„Порта“

4

3.1. За обект ЕЦ за УВД (гр. София)
Технически спецификации
Преминаването през прохода да се осъществява посредством
портално отварящи се врати
Да позволява двупосочно преминаване
Да притежава функция аварийно отваряне, осигуряваща свободен
проход за евакуация
Наличие на LED индикатори
Наличие на врати от удароустойчиво закалено стъкло
Наличие на сензори за контрол на преминаването и засичане на хора
в прохода
Капацитет на преминаване – най-малко 20 (двадесет) човека в
минута
Оборудването по т. 3.1.1. следва да бъде от една марка и модел

3.2. За обект ЛЦ за ОВД Бургас:

Наименование

Брой

3.2.1. Висок турникет

1

3.2. За обект ЛЦ за ОВД Бургас
Технически спецификации
Наличие на въртящ елемент с 4 (четири) крила
Да притежава метален корпус
Да притежава с врати с моторно задвижване в двете посоки
(двупосочно преминаване)
Наличие на фотоклетки и датчици за засичане на повече от едно лице
в прохода
Капацитет на преминаване – най-малко 10 (десет) човека в минута
Размери – не повече от 1500 мм ширина и 2500 мм височина
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4. Техническите спецификации на предлаганото оборудване по обособена позиция № 1 трябва да
съответстват на техническите спецификации на Възложителя, посочени в т. 3 от настоящото
приложение. За доказване на съответствието на предлаганото от участника оборудване с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя по обособена позиция № 1,
участникът трябва да представи:
4.1. Таблица за съответствие, изготвена съгласно образец № 4 към документацията,
съдържаща информация за марка, модел и технически параметри на предлаганото оборудване,
от която да бъде видно, че оборудването съответства на техническите спецификации на
Възложителя по обособена позиция № 1.
4.2. Документи от производителя на техническото оборудване, съдържащи информация
за техническите параметри на предлаганото оборудване по обособена позиция № 1 (в т.ч.
каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали), удостоверяващи съответствието
на декларираните технически параметри с техническите спецификации на Възложителя по
обособена позиция № 1.
5. Предлаганият от участника срок за доставка, монтаж и демонтаж на оборудването по
обособена позиция № 1 не трябва да надвишава 60 (шестдесет) календарни дни от подписването
на договор за изпълнение на поръчката.
Предлаганият от участника срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1
ще бъде оценен съгласно методиката за оценка на офертите, посочена в Приложение № 3 към
документацията.
5.1. Участникът трябва да представи линеен календарен график за последователността на
изпълнение на доставките, монтажа и съпътстващите монтажа строително-монтажни работи
(СМР) по обособена позиция № 1, който трябва да съдържа информация за сроковете за доставка
на оборудването, сроковете за изпълнение на монтажа и съпътстващите СМР, тяхната
зависимост и последователност, както и времетраенето на основните видове работи.
6. Предлаганото от участника оборудване по обособена позиция № 1 трябва да бъде ново и
неупотребявано, с осигурено гаранционно обслужване. Гаранционните условия следва да
удовлетворяват следните изисквания:
6.1. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на доставеното оборудване по
обособена позиция № 1, който не трябва да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца
считано от датата на въвеждане в експлоатация, удостоверена с приемо-предавателен протокол.
Гаранционното обслужване трябва да обхваща безвъзмездното отстраняване на всякакви
несъответствия или отклонения на оборудването от показателите, определени от производителя
на оборудването, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката
или механична повреда, непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.
Участникът трябва да предложи еднакъв гаранционен срок за цялото оборудване по
обособена позиция № 1.
6.2. Участникът трябва да предложи срок за отстраняване на появилите се недостатъци
и/или повреди в гаранционния срок, чрез ремонт или замяна на дефектирали компоненти, части
и модули в оторизиран сервиз, който не трябва да бъде по-дълъг от 5 (три) календарни дни от
датата на получаване на уведомлението от Възложителя за наличието на недостатъци и/или
повреди, освен в случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на
резервни части от чужбина.
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6.3. Участникът трябва да предложи срок доставка и подмяна на дефектиралите в
гаранционния срок компоненти, части и модули, когато се налага същите да бъдат поръчани от
чужбина, който не трябва да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни от датата на
получаване на уведомлението от Възложителя за наличието на недостатъци и/или повреди.
6.4. Участникът трябва да представи декларация с условията, които същият предлага за
осъществяване на безплатната поддръжка и сервизно обслужване през гаранционния срок.
6.5. Участникът трябва да представи списък на сервизните центрове на територията на
Република България, с посочени адрес и телефон, в които ще бъде извършвано гаранционното
обслужване.
7. Изградените устройства следва да бъдат интегрирани със съществуващата система за контрол
на достъпа и пожароизвестителната система в ЕЦ за УВД и ЛЦ за ОВД Бургас.
8. Участникът следва да предвиди дейности по демонтаж на съществуващо оборудване в обект
ЕЦ за УВД (4 бр. ниски турникети).
9. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на съпътстващите строително-монтажни
работи, който не може да бъде по-кратък от минималния срок от 5 (пет) години за този вид
дейности, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
10. Изпълнението на съпътстващите монтажа строително-монтажни работи следва да отговаря на
изискванията на действащите нормативни актове, а влаганите материали ще отговарят на Наредба
№ РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите
на Република България (Обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 01.03.2015 г.).
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