
ДОГОВОР y v o 

лте служби m 
„Врабча" № 1. 

председател на 

Днес,^.T/.^.t:....2015 г., в гр. София, между: 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателна 
Българската народна армия, с адрес на управление: гр. София, ул. 
БУЛСТАТ 175263817, представлявана от 
Комисията, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
" А Й Т И Е С Т И " О О Д . със седалище и адрес гр. София. ул. .,Елов|ица" № 48. вх.Б, 

ет.2, an.9, адрес за кореспонденция кв. „Драгалевци", ул. „Черешов цв i t " № 2, офис № 
3, ЕИК 131486131, представлявано от 1 наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

на основание чл.101е, във връзка с чл.14. ад.4. т.2 от Закона 
поръчки (ЗОП) се сключи настоящия Договор, както следва: 

за обществените 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Възложителят възлага, а изпълнителя г се задължава да 
заплащане абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи 
(включително доставка на резервни части) на системите за сигурност 
на Комисията - за контрол на достъп, видеонаблюдение. сигналнб 
периметрова охрана в имотите на ул. Врабча № 1 . гр. София и кв. Ми 
съгласно, техническото предложение на изпълнителя. 

П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

извършва срещу 
и ремонт 

в сградния фонд 
охранителна и 

1йлово, гр. Банкя 

зно 

2. Общата стойност на договора е в размер до 66 000.00 (ш 
хиляди) лева без Д Д С . 

3. Общата стойност за абонаментно сервизно обслужване, техн 
и ремонт е в размер на 19932.00 (деветнадесет хиляди деветстотин тридесет 
без ДДС. 

3.1. Месечната абонаментна такса за абонаментно серви 
технически прегледи и ремонт се определя на 1661.00 (хиляда шесттод" • 
един) лева без Д Д С . 

4. Възложителят се задължава да заплаща месечната абонаментна 
изпълнителя извършените от него дейности в срок до 10 раб 
предоставяне на надлежно оформена и издадена фактура, придру 
подписан протокол от определените отговорни лица. 

4.1. Вложените при ремонта резервни части или елементи 
възложителя по доставни цени, т.е по цени на придобиване от 

. же -I 

изпълнител 

петдесет и шест 

ически прегледи 
и два) лева 

обслужване, 
шестдесет и 

такса на 
отни дни след 
а с двустранно 

се заплаща от 
ip/jfeero се 

V 



доказва с прилагане на копие от фактура за закупуването им. Заплаша 
вложените резервни части или елементи. 

се само цена!а на 

без ла пречи на 

и при условия!а 

5. Плащането по настоящия договор се о с ъ щ е и в и в а в бьл лрски лека чрс. 
банков превод от страна на възложителя, но следната сметка на изпълнителя. 

Банка: 

*Заличено по чл.72 от ДОПК 

II . ПРАВА II ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИМ.. 1Я 

6. Нрава пл h i , мижи нми: 

6.1. да иска изпълнение на възложените дейности в срок и б(гз отклонение от 
договореното; 

6.2. да оказва текущ контрол при изпълнението на договора, 
работата на изпълнителя; 

6.3. да одобрява или не ремонти, налакппи подмяна на части. 
7 Задължения на b i . j ложи к-ли 
7.1. да заплаша на изпълнителя извършените дейности по редг 

на Раздел II. 
7.2 да заплаша р е м о н т inua i ашн подмяна на елементи, ч]асти и др.. след 

одобрена и съгласувана ценова оферта. 
7.3. да приеме със съответните двустранно подписани п р о т о ф л и извършените 

дейности предмет на настоящия договор; 
7.4. да определи лица. които да приемат нзвършенше д е й н о с т иредмеч на 

настоящия договор; 

III . ПРАВА И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я НА 1131II». HI II I I . 1Я 

8. Права на изпълнителя: 
8.1. да получи възнаграждение за извършените от него дейности по реда и 

условията на Раздел II; 
9. Задължени» на н sin., linn сля: 
9.1. да извършва дейностите качествено и в срока описани 

задание; 
9.2. да извършва дейностите предмс! па насюящия договор съгласно утвърден 

I рафнк; 
9.3 да представи на в ь п о ж и кмя списък на лицата, които ше т в ъ р ш в а ! 

в к'\ничесмио 

и (in, Iпение го на до! опора. 
9.4. да предостави постоянни и дежлрни телефони ш приемане на обаждания за 

възникнали проблеми; 
9. 5. да се отзовава на повикване oi страна на възложителя в срок до 4 часа; 
9.6. да извършва ремонтните дейности в рамките на 8 часа от посепитнето на 

специалистите; 



9.7. при необходимост от влагане на резервни части 
извършване на ремонтни дейности изпълнителят се задължава 
преде тави на възложителя констативен протокол и оферта за утвърждаване 
количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части 
пристъпи към закупуването им след одобряването на оферта' 
възложителя. 

I V . ОТГОВОРНОСТ 

иди елементи при 
предварително да 

, съдържаща 
или елементи и да 
ла от страна на 

10. В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор от 
страна на изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0.5 на сто от стойността 
посочена в т. 3 на Раздел I I , за всеки ден забава, но не повече от 10% от същата 
стойност. 

11. В случай на забава в плащането от страна на възложителя, същият дължи 
неустойка в размер на 0.5 на сто от стойността посочена в т. 3 на Р а з ф л I I , за всеки ден 
забава, но не повече от 10% от същата стойност. 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА 

12. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 
23.09.2015г. 

V I I . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

13. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
13.1. с изтичане срока на договора; 
13.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
13.3. при виновно неизпълнение на задълженията по договора - чрез 

едностранно писмено предизвестие в 14 дневен срок от констатирането му. 

V I H . Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И УСЛОВИЯ 

14. Отговорни лица по изпълнението на договора 
14Л. За Възложителя: 

, електр. поща: b.borisov(5)comdos.b£. тел: 002/8004 
626 /8004513 

14.2. За Изпълнителя: 

изготвят графици 

_;, електр. поща: office@itst-ltd.eu, тел 
0888001936 

15. В седемдневен срок от подписване на договора, страните 
за извършване на дейностите предмет на настоящия договор. 

16. Всички спорове, възникнали между страните по изпъ. 
договор, се разискват и решават по споразумение, а при неп 
споровете се решават по съдебен ред. 

юстигане 

пението на този 
:^та|?ст?гласие 

mailto:office@itst-ltd.eu


17. За неуредените в този договор въпроси се прилага! 
действащо го законодателство и Република Ьь.п ария 

разпоредби I е па 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра 
от страните. 

• по един за всяка 

Приложение: Техническо предложение на И (Пълните 1Я 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 11 ЯН».'Н|#ГЕЛ: 

1 

'Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 



АИТИЕСТИ" ООД 
ISO 9001:2008 

ISO 14001:70О4 
ISO 18001:2007 
ISO 27001:2005 

Техническо предложение 

Данни за Участника 

Документ Техническо предложение 
Предмет Абонаментен сервиз 

Сграден фонд на 
КРДОПБГДСРСЬНА Обект 

Контакт 
Позиция 

Te l . 

E-mail 

Управител 
+ 359 888 001 936 

i . t r i f on ov@ i t sM td . eu 

Данни за Възложителя 

Клиент КРДОПБГДСРСБНА 
Адрес гр. София 

ул. "Врабча" №1 
Контакт инж. I 

Длъжност 
Te l . + 359 884 404 386 
Fax 

E-mail b.borisov@comdos.bg 

У 

1. Предмет на предложението. 
„Абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и ремонт (включително доставка 
на резервни части) на системите за СИ1 ypnoci в сг радния фон/; на Комисията • за контрол на 
достъп, видсонаблюдение, сигнално-охранителна и периметрояа охрана в имогитс на ул. 
Врабча N° 1. гр, София и кв. Михайлово, i p . Банкя" . 

2. Обекти, покрити от предложението. 
2 .1 . Сграда на ул. "Врабча ' № 1, г р. София; 
2.2. Сгради в кв. Михайлово, гр. Банкя. 

3. Системи, предмет на сервизиране. 

3 .1 . Сигнално-охранителна система и периметропа охрана в сградага на ул. "Врабча" N<>1, г р. 
София, 
3.2. Система за иидеонаблюдепие и сградата на ул. Врабча" №1 , i p. София; 
3.3. Система за контрол на достъпа в сградата на ул. "Врабча" №1 , гр. София; 
3.4. Сигнално-охранителна система и перимегрова охрана и сградите п кв. Михайлово, гр. 
Банкя; > 
3.5. Система за видеонаблюдение в сградите п кв. Михайлово, гр. Банкя; 
3.6. Система за контрол на достъпа и турникет в сградите в кв. Михайлово, гр. Банкя. 

mailto:i.trifonov@itst-ltd.eu
mailto:b.borisov@comdos.bg


4. Спецификация на системите. 
Съгласно Приложение № 1. 

5. План-график за извършване на сервизните дейности. 
Съгласно Приложение № 2. J 

6. Първоначален технически преглед. 

В 1Ь дневен срок or сключване на догопора, в случай на възлагане на предмета на поръчката 
на "АЙТИЕСТИ" ООД то ще извърши първоначален преглед на сигнално-охранителните 
системи и геримотроната охрана, системите за видсонаблюдение и системите за контрол на 
достъпа, предмет на насюящата поръчка, за което ще се съставят протоколи. 
Първоначалният технически преглед ще обхване всички видове дейности, посочени is габл. 
1.3., табл. ?.3. и габл. 3.3. от Раздел III • Техническа спецификация от тръжната 
документация. Протоколите се подписва! от представители на Възложителя и Изпьлнитсля. 

7. Време за реакция при спешен случаи - пълна или частична неработоспособност на I 
оборудване в резултат на критична авария. 
До А (чемири) часа от уведомяване от страна на Комисията и рамките на работното преме от 
09.00 до 17.00 часа, считано от часа на уведомяване по телефон или мейл 

8, Време за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното състояние на 
системите или инсталацията. 
До 8 (осем) часа, считано от пристигане на специалистите след уведомяване. 

}9. Максимално допустим престой на системата в пълна или частична неработоспособност 
[в резултат на авария в рамките на една календарна година. 
|Не повече от 72 (седемдесет и два) часа (три денонощия). 

„ ^ ^ ^ ^ ^ I i 11 i * 

10. Консултации по е-меил, телефон или на място. ; 
По всяко време в рамките на работния ден, на е-мейл адрес of f icc@i ts l- i td .eu, на телефон J 
'З.Ь9 888 00 19 36 иди на място. j 

1 1 . Поддържане на "т орещ телефон" за спешни обаждания при авария. 
Телефон • 359 B8S 00 19 36 - по всяко време на денонощието. 

12. Гаранционен срок за вложените резервни части в системата. 
1? месеца от да!ата на съответния приемо-предавателен или сервизен протокол. I/ 

mailto:office@itstTtd.eu


13. Отчетност за сервизната дейност. 
13.1. Чрез задьлжи!слно водене и попълване ма журнален дневник на сиаемите . в койю ще 
се завеждат всички допълнителни и аварийни ремоши сьс съответната дата и час на 
възникване, уведомяване, пристигане на м я с т , отстраняване на авария и описание на всички 
предприе1и действия и извършени ремонтни операции и констатирана работоспособност. 
13.2. За всяко извършено месечно абонаментно сервизно обслужване на сис гемию ще се 
изготвят протоколи, в които ще се отразява: извършените за съответния мосец дейносги. 

14. Извършване на ремонти, налагащи влагане на резервни части или елементи. 

АЙТИЕСТИ ООД се задължагва предварително да представи на Възложителя констативен 
протокол и оферта за утвърждаване, съдържаща количествата и цените на необходимите за 
подмяна резервни части или елементи и да пристъпи към закупуването им «лед одобряването 
на офертата от страна на Възложителя. 
Цената на вложените при ремонта резервни ч а а и или елементи се заплаща о 1 Възложителя 
по дос .тайни цени, т е по цени на придобиване o i АЙГИЕСЛИ ООД, коею се доказва е 
прилагане на копие от фактура за закупуването им. Заплаща се само ценага на вложените 
резервни части или елементи. 

15. Съгласуване с Възложителя . 
Дейностите, произтичащи от техническата спецификация, се извършват с ш лагувано и » 
прием гвисто на представители на Вьзложиюля по утвърдени графици, месечното 
обслужване се извършва до 23 то число на текущия месец. За извършваните дейности се 
подписват двустранни протоколи. 

02.0/.2015 г. Утвърдил: 
| р. София 

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 



"АИТИЕСТИ" ООД 

ISO 1 8 0 0 1 : 7 0 0 7 
ISO 1 4 0 0 1 : 7 0 0 4 

ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 8 

6 0 27001:7.005 

Приложение № 1 

Спецификация на системите 

I. Сигнално-охранителна система 

1. В ьтрешносградна COT. 

1.1. В ci радата на ул. Врабча" № 1, гр. София: 
1.1.1. Централни съоръжения - централни панели iип Elite 64 - 2 броя; 
1.1.2. Периферни съоръжения: 
1.1.2.1. Датчици О! следните типове SWAN QUAD • четворен цифров за стенен монтаж, SWAN 1000 
комбиниран P IRf iMiaowave за стенен монтаж, Т1..С 360 - четворен цифров за таванси монтаж, LDS 

3000 100 брои; 
1.1.2 2, бариери за външен монтаж и степен на защита IP65, тип HRSDN56 - 4 броя. 
1.2. В ci радите на централизирания архив в кв. Михайлово, гр. Банкя: 
1.2.1, Цент рални съоръжения -59 панела и 94 клавиатури, обхванати от ц е т рален панел i ип 
Sintony 410 и 32 операционни панела тип Elite (EXP)/ Runner (R4, R8, R32, R64); 
1.2.2, Периферни съоръжения - датчици тип SWAN QUAD - четворен цифров за стенен монтаж, 
TLC 360 четворен цифров за таванен монтаж, SRX 360 - комбиниран PIREtMicrowave за гааанен 
монтаж, SWAN 1000 комбиниран PIREtMicrowave за стенен монтаж, GBD II - комбиниран датчик 
glass break и вибрационен - 1 298 броя. 

2. Периметрова охрана. 

2.1. В ci радата на ул. Врабча" № 1, гр. София: 
2 .1 .1 . Бариери за външен монтаж и степен на защита IP65, тип HRSDN56 - 4 броя. 
2.2, В ci радите на централизирания архив в кв, Михайлово, гр, Банкя: 
2.2 .1 . Централни съоръжения -интет рирана uанция тип ММ8000. 
2.2.2. Периферни съоръжения: 
2 .2 .2 .1 . Бариери тип АВХ-204Т/В и АВХ 212Т/В ЗЙ броя; 
2.2.2.2, Датчици, тип EDS 3000 21 броя. 

У 



I I . Системи за видеонаблюдение 

1. Система за видеонаблюдение в сградата на ул , "Врабча" № 1, гр. София. 

Състои се ог: 
1.1. Цифрови записващи устройства DVR • 3 броя. 
1.2. LCD монитори 4 броя. 
1.3. Вьншни камери 8 броя. 
1.4. Вьгрешни камери - 26 броя. 

2, Система за видеонаблюдение в сградите на Централизирания архив в 
кв. Михайлово, гр. Банкя . 

Сьстои се or : 
2 .1 . Цифрови записващи устройства DVR - 12 броя. 
2.2. LCD монитори - 23 броя. 
2.3. Вьншни камери 48 броя CCTV камери DPS-IS78W/ 50МТР - 41 бр., РТ2 камери SS2565PXW • 
7 бр. 
1.4. Вмрешни камери CCD IDVC88A/ 2811DNF, куполни - 133 броя. 

1. Система за контрол на достъпа в сг радата на ул . "Врабча" № 1, гр. София 
Сьсгои се ог 15 биометрични четци, тип SW 7 

2. Система за контрол на достъпа и турникет в сградите на Централизирания архив в 
кв. Михайлово, гр. Банкя. 
Сьстои се от 85 биометрични четцидип 5W 7 и турникет. 

. Системи за контрол на достъпа и турникет 
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ЧриЛожсчие N« 2 

Пл.|и-г р а ф и 1 , за поддръжка на системите* 

ПОЛАСЖИ Md L b l ЛЙС-уНанР СЪС И ОДОбреНИГ' ОТ В Ъ 3 Л О* и Т С Л н 

I. С Ml ••• . •. | : ,(• I н' ; 1Н4 . ' i ' M i И ПСРИМ^1р08л ОЯрана 

Предмет на 
сероизната 

дейност 

Точно описание на 
дейносна 

Честота на извършване на сервизните дейности 

Предмет на 
сероизната 

дейност 

Точно описание на 
дейносна Ежееедмич 

но 
веднъж на две 

седмици 
Ежемесечно Веднъж на 

два месеца 
Веднъж на 
три месеца 

Веднъж 
на 

четири 
месеца 

Веднъж на 
шест 

месеца 
Годишно Забележки 

Цялос1ните 
СИСТРми 

Прегпел на всички 
•нуриалии файлове за 
наличие на събития и 
процес^ извън 
нормалната работа 

х 

Цялостните 
системи 

Лровеока на 
функционални^ 
параметри 

1 

АКГИВиИ и 
пасивни 
компоненти на 
системата 

Проверка 
работоспособността и 
почистване на 
отделните компоненти 

X 

Инфрачервени 
и цифрови 
2.1 pviecjn 

Ре/ улиране 
чувствителността и 
брояча на импулсите 

X 

Цялостните 
Сигтеми 

Извършване на 
аварийни ремонти на 
компоненти и възли на 
системата 

При необходимост 

' • ----



II. Системи Jd нидпонаблюдемие 

Предмет на 
сераизната 

дейност 

Точно описание ма 
дейността 

Честота на извършване на сервизните дейности 
Предмет на 
сераизната 

дейност 

Точно описание ма 
дейността Ежеседмич 

но 
Веднъж нл две 

седмици 
Ежемесечно 

Веднъж на 
дза месеца 

Веднъж на 
три месеца 

Веднъж 
на 

четири 
месеца 

Веднъж на 
шест 

месеца 
Годишно Забележки 

Цялостните 
системи 

Проверка на 
Функционални!е 
параметри 

X 

Цялостните 
Системи 

Проверка 
резервираното 
захранване 

* 

Лк гиаии и 
ПйСИЙНИ 

компоненти на 
система та 

Проверка 
работоспособността и 
почистваме на 
отделните компоненти 

X 

Г*Т/ камери Проверка 
упраалекието X 

Цялостните 
системи 

Проверка качеството 
на видео 
изображенията през 
целия период на 
денонощието и 
настройки при 
необходимост 

X 

Цялостните 
системи 

Периодично 
архивиране и 
записване на външен 
носител е 
присъствието на 
представител на 
Комисията (DVO R.HHDl 

X 

Цялостните 
системи 

извършване на 
аварийни ремонти ма 
компоненти и възли на 
системата 

При необходимост 

III. Системи за «онтрал на достъпа и турникет 

Предмет на 
сервизната 

дейност 

Честота на извършване на сервизните дейности 
Предмет на 
сервизната 

дейност 

Точно описание на 
дейността Ежеседмич 

но 
Веднъж на две 

седмици Ежемесечно 
Веднъж на 
два месеца 

Веднъж на 
три месеца 

Веднъж 
на 

четири 
месеца 

Веднъж на 
игс-

месеца 
Годишно Забележки 

Цялосни1е 
системи 

Проверка на 
функционални!е 
параметри 

к 

АКТИВНИ и 

пасивни 
компоненти на 
системата 

Проверка 
работоспособността и 
почистване на 
о(делните компоненти 

X 

Ьиометрични 
четци 

Тестване И 
функционална 
проверка 

X 

Цялостните 
система 

Проверка 
резервираното 
захранпаме 

X 

Цялостните 
системи 

Въвеждане на 
персонални данни на 
НОВОПОСТЪПИЛИ 
служители 

При необходимост 

Цялостните 
системи 

Изаършнане на 
аварийни ремонти на 
компоненти и възли на 
системата 

При необходимост 
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Приложение № 3 

Специфични инструкции и изисквания на В ъ з л о ж и т е л я 

В случай на възлагане предмета на обществената поръчка 
на "АЙТИЕСТИ" ООД ще бъдат взети под внимание всички специфични изисквания 

на В ъ з л о ж и т е л я (ако има такива) , касаещи: 

Профилактика и превантивна поддръжка 

Аварийни ремонти 

Конфиденциалност 
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Приложение № 4 

Списък на документацията, спрямо която ще се извършва сервизната дейност 

Документи 
1 Действащата нормативна база в Р България. 
2 Екзекутивната документация за системите. 
3 Гаранционните условия на наличната апаратура, компоненти и възли. 

4 

Специфични изисквания на Възложителя, непрогиворечащи на 
нормативната база в Р България. В случай на констатирано подобно 
противоречие, 'АИТИЕСТИ" ОО/Д се задължава да информира писмено 
Възложителя за това обстоятелство. 

5 Други - по изискване на Възложителя. 


