
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОТБРАНАТА“ 

1080, София, ул. „Иван Вазов” № 12; тел.: (02) 92 20642; факс: (02) 951 51 69 

ПРОУЧВАНЕ 

за определяне на възможни изпълнители на поръчка с предмет: 

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на система „Видеоконтрол“, система 

„Контрол на достъпа“, „Алармена система против проникване“ и „Система за 

видеонаблюдение към система за видеонаблюдение - NFIU - М02“ в сградата на 

Министерство на отбраната в гр. София, бул. „Ген. Тотлебен”№ 34 

I. Пълно описание на предмета на обществената поръчка.  

1. Възлагане на обществената поръчка – Поръчката се възлага директно на 

основание чл. 20, ал. 6, от ЗОП. 

2. Предмет на поръчката: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на система 

„Видеоконтрол", система „Контрол на достъпа", „Алармена система против проникване" и 

„Система за видеонаблюдение към система за видеонаблюдение - NFIU - М02" в сградата 

на Министерство на отбраната в гр. София, бул. „Ген. Тотлебен"№ 34, съгласно 

технически спецификации ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17, включваща следните 

дейности: 

2.1. Поддържане на основна точка за контакт и консултации; 

2.2. Планова периодична техническа поддръжка за работоспособността на 

системите; 

2.3. Извънпланова периодична техническа поддръжка за работоспособността на 

системите; 

2.4. Ремонт. 

2.5. Обучение на инженерно-технически състав. Запознаване и обучение на 

персонала на Възложителя, съгл. т.6.1. от ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17  – 

безвъзмездно, в полза на Министерство на отбраната. 

3. Изисквания:  

3.1. Кандидатът да притежава валидно УС до ниво „Секретно“ и „NATO SECRET“, а 

лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката да притежават валидни 

сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво, не по-ниско от 

„NATO SECRET“  

3.2. Кандидати, които не притежават документите по т.3.1., да представят съгласие 

за стартиране на процедура по проучване за надеждност до ниво „Секретно“ и „NATO 

SECRET“ на дружеството, на управителния орган, на звеното по сигурност на 

информацията и на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на 

поръчката. 



3.3. Кандидатът да притежава изградена, документирана и сертифицирана система 

за управления на качеството, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или 

еквивалент/и, или на БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ 

дейностите по поддържане на системите. 

4. Номер на технически спецификации - ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17. 

5. Срок за изпълнение: 2 години от датата на сключване на договор. 

6. Място на изпълнение: сградата на Министерство на отбраната, гр. София, бул. 

„Ген. Тотлебен“ № 34, обектите, в които има елементи от изброените системи. 

7. Прогнозна стойност на поръчката: 38 000 лв. без вкл. ДДС. 

8. Срок за представяне на Предложение за изпълнение на поръчка – 10 (десет) 

работни дни от датата на публикуване на настоящото проучване за възможни изпълнители 

в Профила на купувача на сайта на МО. 

9. Място за представяне на Предложение за изпълнение на поръчка – дирекция 

„Обществени поръчки в отбраната“ с адрес: гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5, 

всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. Лице за контакт: 

Магдалена Димитрова – тел.: 02/9220662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg. 

10. Копия от документите  по т.3.1. да се представят от кандидатите в дирекция 

„Сигурност на информацията” – МО в срок до 10 работни дни от публикуване на 

настоящите документи 

10А. Документите по т.3.2 да се представят от кандидатите в пълен комплект 

съгласно изискванията на чл. 97 от ЗЗКИ и чл. 173, ал. 1 от ППЗЗКИ в дирекция 

„Сигурност на информацията” – МО в срок до 30 работни дни от публикуване на 

настоящите документи. 

Телефони за контакти в дирекция „Сигурност на информацията“: 02/92 20 454 и 

02/92 20 277. 

11. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя гаранция 

(банкова гаранция, парична сума или застраховка) за изпълнение на договора в размер на 5 

% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. 

12. Плащанията се извършват след изпълнение на услугата, по банков път, в срок до 

30 (тридесет) дни след представяне в дирекция „Обществени поръчки в отбраната” - МО 

на следните документи: 

- фактура-оригинал, подписана от упълномощен представител на Изпълнителя и 

ръководителя на крайния получател; 

- протокол за приемане на извършената услуга за период от 3 месеца, подписан от 

упълномощени представители на Изпълнителя и крайния получател и утвърден от 

ръководителя на крайния получател. 

13. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната 

оферта по критерии за възлагане – „най – ниска цена“. Под „най-ниска“ цена се 

подразбира най-ниската Комплексна цена за всички дейности. Същата се получава по 

формулата:  

Комплексна Цена = 2х(3хОЦкол.2 + ОЦкол.3) + ОЦкол.4 + ОЦкол.5 /в лв.без ДДС/,  

където  ОЦкол.2, ОЦкол.3, ОЦкол.4, и ОЦкол.5 са съответно Обща цена в лв. без ДДС в 

колони 2, 3, 4 и 5 (ред т.5 от таблицата в ценовото предложение). 

mailto:m.dimitrova@mod.bg


Приложения - само за адресата: 

1. Приложение № 1 – Образец на Предложение за изпълнение на поръчка, от 2 (два) 

лист; 

2. Приложение № 2 – Образец на Ценово предложение за изпълнение на поръчка, 

от 1 (един) лист; 

3. Приложение № 3 – Проект на договор, от 23 (двадесет и три) листа; 

4. Технически спецификации ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17 – 28 (двадесет и 

осем) листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

ДО  

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГОСПОДИН КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

От ……………….……,  със седалище и адрес на управление………......, ЕИК 

/БУЛСТАТ/ …..……………, представлявано от ……………, действащ в качеството си на 

………….…., адрес за кореспонденция: ………………., телефон: ……….., факс: ……….., 

e-mail: ……………., лице за контакти: ………………., телефон: ……….., факс: ……….., e-

mail: ……………. 

Обслужваща банка: ………………., IBAN …………….., BIC ……………. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

В качеството си на възможен изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на система „Видеоконтрол", система 

„Контрол на достъпа", „Алармена система против проникване" и „Система за 

видеонаблюдение към система за видеонаблюдение - NFIU - М02" в сградата па 

Министерство на отбраната в гр. София, бул. „Ген. Тотлебен"№ 34, съгласно 

технически спецификации ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17, Ви представям 

Предложение за изпълнение на поръчката, както следва: 

I. Ще изпълним всички изискванията на Възложителя съгласно Техническа 

спецификация ТС С92.2313.16, а именно: 

1. ……………………………………………………... 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(изписват се изискванията, съгласно т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ТС 

С92.2313.16) 

I.1. Ще изпълним всички изискванията на Възложителя съгласно Техническа 

спецификация ТС С92.2771.17, а именно: 

1. ……………………………………………………... 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(изписват се изискванията, съгласно т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ТС 

С92.2771.17) 

II. Декларираме, че: 

1. Всички дейности ще бъдат съгласно, описаните в Техническа спецификация ТС 

С92.2313.16 и ТС С92.2771.17; 

2. Всички дейности няма да се ограничават от описаните в Технически 

спецификации ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17. 



III. Декларираме: 

1. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години след сключване на договор. 

2. Срок за валидност на офертата - ………………... месеца, от крайния срок на 

подаване. 

3. Гаранционният срок за ремонтирани части, модули, възли, детайли и 

елементи от оборудването по ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17 е: ………….(не по-

малко от 6 месеца); 

4. Гаранционният срок за нови части, модули, възли, детайли и елементи на 

системата по ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17 е: ……………..(не по-малко от 12 

месеца). 

дата: ___.___._____г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________



 

Приложение № 2 

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката 

В качеството си на възможен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на 

система „Видеоконтрол", система „Контрол на достъпа", „Алармена система против проникване" и „Система за 

видеонаблюдение към система за видеонаблюдение - NFIU - М02" в сградата па Министерство на отбраната в гр. София, бул. 

„Ген. Тотлебен"№ 34, съгласно технически спецификации ТС С92.2313.16 и ТС С92.2771.17, Ви представям Ценово 

предложение, както следва: 

№ 

по 

ред 

Системи 
Цена на Планова поддръжка в лв./без 

ДДС 
Цена в лв./без ДДС за: 

 Тримесечна Годишна 
Извънпланова 

поддръжка 
Ремонт 

Кол. 1 Кол. 2 Кол. 3 Кол. 4 Кол. 5 

1. 
Система „Видеоконтрол“ (ТС 

С92.2313.16) 
    

2. 
Система „Контрол на достъпа“ 

(ТС С92.2313.16) 
    

3. 
„Алармена система против 

проникване“ (ТС С92.2313.16) 
    

4. 

Система за видеонаблюдение 

към система за видеонаблюдение 

– NFIU – МО 2 (ТС С92.2771.17) 

    

5. Обща цена в лв. без ДДС (ОЦ)     

6. Обща цена в лв. с ДДС     

 

дата: ___.___._____г.        ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________ 


