
^ Д О Г О В О Р , 
№ З..?3..../.. А.к $?А 20 ] 5г 

Днес,.^.\.^у..-..2015 г.. в гр. София, между: 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, с адрес на управление: гр. София. ул. ..Врабча" № 1. 
БУЛСТАТ 175263817. представлявана от Евтим Костадинов - председател на Комисията, 
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

II 

"СИНХРОН-С" ООД, със седалище и адрес гр. София 1504. ул. "Кракра" № 19А. 
ЕИК 040579893, представлявано от Николай Стойчев - Управител, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

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

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва срещу 

заплащане абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и ремонт 
(включително доставка на резервни части) на пожароизвестителни системи, 
пожарогасителна инсталация и носими пожарогасители в имотите на Комисията на ул. 
Врабча №1, гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя, съгласно техническото предложение на 
Изпълнителя. 

П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2. Общата стойност на договора е в размер до 29 000.00 (двадесет и девет хиляди) 

лева без ДДС. 
3. Общата стойност за абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и 

ремонт е в размер на 19890.00 (деветнадесет хиляди осемстотин и деветдесет) лева без 
Д Д С 

3.1. Месечната абонаментна такса за абонаментно сервизно обслужване, 
технически прегледи и ремонт се определя на 1657,50 (хиляда шестстотин петдесет и 
седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС. 

4. Възложителят се задължава да заплаща месечната абонаментна такса на 
изпълнителя извършените от него дейности в срок до 10 работни дни след предоставяне 
на надлежно оформена и издадена фактура, придружена с двустранно подписан протокол 
от определените отговорни лица. 

4.1. Вложените при ремонта резервни части или елементи се заплаща от възложителя 
по доставни цени. т е по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с 
прилагане на копие от фактура за закупуването им. Заплаща се само цената на вложените 
резервни части или елементи. 

5. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на възложителя, по следната сметка на изпълнителя. 

Банка: "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД / 

1ВА№ ВО80К2ВВ91551060060319 
В1С: К2ВВВС8Р I? 



III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
6. Права на възложителя: 
6.1. да иска изпълнение на възложените дейности в срок и без отклонение от 

договореното; 
6.2. да оказва текущ контрол при изпълнението на договора, без да пречи на 

работата на изпълнителя; 
6.3. да одобрява или не ремонти, налагащи подмяна на части. 
7. Задължения на възложителя: 
7.1. да заплаща на изпълнителя извършените дейности по реда и условията на 

Раздел II. 
7.2. да заплаща ремонти налагащи подмяна на елементи, части и др., след одобрена 

и съгласувана ценова оферта. 
7.3. да приеме със съответните двустранно подписани протоколи извършените 

дейности предмет на настоящия договор; 
7.4. да определи лица, които да приемат извършените дейности предмет на 

настоящия договор; 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
8. Права на изпълнителя: 
8.1. да получи възнаграждение за извършените от него дейности по реда и при 

условията на Раздел II; 
9. Задължения на изпълнителя: 
9.1. да извършва дейностите качествено и в срока описани в техническата 

спецификация; 
9.2. да извършва дейностите предмет на настоящия договор съгласно утвърден 

график; 
9.3. да представи на възложителя списък на лицата, които ще извършват 

изпълнението на договора; 
9.4. да предостави постоянни и дежурни телефони за приемане на обаждания за 

възникнали проблеми; 
9.5. да се отзовава на повикване от страна на възложителя в срок до 4 (четири) часа; 
9.6. да извършва ремонтните дейности в рамките на 8 (осем) часа от посещението 

на специалистите; 
9.7. при необходимост от влагане на резервни части или елементи при извършване 

на ремонтни дейности изпълнителят се задължава 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 след одобряването на офертата от страна на възложителя. 

V. ОТГОВОРНОСТ 
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 II, 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 Раздел II. за всеки ден 
забава, но не повече от 10% от същата стойност. / А 



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

VII. 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. 

14. Отговорни лица по изпълнението на договора 
14.1. За Възложителя: 
Божидар Борисов, главен експерт, тел:0884404386; 002/8004626 и 8004513 
14.2. За Изпълнителя: 
Николай Стойчев - Управител, Пламен Фратев - Технически ръководител, 

тел.: 02/9441404 (в работно време), 0884 852 719 (в извънработно време), факс: 02/ 
9461215, е-таП: огПсе@$упспгоп-8.сот 

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

16. Всички спорове, възникнали между страните по изпълнението на този договор, 
се разискват и решават по споразумение, а при непостигане на съгласие споровете се 
решават по съдебен ред. 

17. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 
страните. 

Приложение: Техническо предложение на изпълнителя. 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

ч 
(В. Стефанова) 

\ 



СИНХРОН с ООД 

20 юдини }{анест^о и д[м 

С И Н Х Р О Н - С О О Д 
(изписва се наименованието ма участника) 
040579893 
(номер по съдебна регистрация. БИК I 
гр. София 1504, ул . Кракра № 19А, т . 02/ 9441404, ф. 02 / 9461215 , оЯ1се(я $упспгоп -5 . сот 
(алрес на управление, тел., факс. е-таП) 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

но обособена позиция 1: " Абонаментно сервизно обслужване , технически прегледи и ремонт 
(включително доставка на резервни части) на пожаро из вестител ни системи, 

пожарогасителна инсталация и носи ми пожарогасители " 

I. О Б Х В А Т 

Техническото предложение на " С И Н Х Р О Н - С " О О Д обхваща абонаментно сервизно обсл\ж|ване. 
технически прегледи и ремонт (включително доставка на резервни части) на пожаронзвестлтелни 
системи, носими пожарогасители и етажни противопожарни табла, начодящи се в гр. София - ул. 
. .Врабча" № 1 и в гр. Банкя - кв „Михайлово" , както и на пожарогасителна инсталация, н а щ д я ш а 
се в гр. Банкя - кв. . .Михайлово. 

При извършване на абонаментното обслужване " С И Н Х Р О Н - С " О О Д ще спази изискванията 
относно извършване на техническите прегледи, поддръжка и аварийните ремонти, вкл. доставка на 
резервни части (при необходимост) при спазване на условията на следгаранционно поддържане на 
системите, което трябва да им гарантира непрекъснат режим на работа /24 часа х 365 дни/. 

Всички дейности, свързани с работата на системите и отстраняване на възникнали проблеми, ше 
бъдат в съответствие с изискванията на Възложителя в настоящата тръжна процедура, както и в 
съответствие с изискванията на нормативните документи за работа и обслужване на тези ск}:еми. 
гаранционните условия на: апаратура, компоненти и възли, както и с изискванията на Наредба 2 за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни феркове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

1.1. Сграда на ул . . .Врабча"№ 1, гр. София 
В сградата е изградена пожароизвестителна система . . У Н И П О С Т " и обхваща втори, шести и седми 
етаж. В контролно-пропусквателния център за видео и техническо наблюдение е монтирана ПИЦ 
1Р5 7002. Системата се състои от 68 оптико-димни датчика, тип 7130. 1 термичен датчик, тип 7120 
и 6 ръчни бутона тим 71 50. Сис темата подлежи на извънгаранционно обслужване . 

1.1.1. Носими пожарогасители - в сградата на етажи 2. 6 и 7 има седем броя носими 
пожарогасители (три броя въгледв \окисни С 0 2 . три броя с гасително вещество пяна и 
един брои прахов) 

1.1.2. Етажни противопожарни табла - в сградата на етажи 2. 6. 7 и аварийното стълбище има 4 
броя противопожарни табла 

1.2. Сградите в кв. „Михайлово" , гр. Банкя. 
Противопожарната безопасност в сградите сс осигурява с пожароизвестителна система и 
пожарогасителна инсталация . .§1ЕМЕ^'§". 

1.2.1. Пожароизвеститслната система о б х в а т а всички помещения в сградите, включително: 
пространствата над окачените тавани, подпокривните пространства, предверията към тоалетните 
на блок 3. блок 4. КТ1ПЦ и А У И Ц са в извънгаранционно обслужване Датчици не са поставени 
само в мокрите помещения (тоалетни, и умивални) . 

Системата работи в мрежа за обмяна Н У ; Ш Н И чрез 'мете 
/ 

1/5АРЕОР1КК. 
ч \ 

± _ _ : А 

"СИНХРОН-С" ООД, 1504 София, ул. "Кракра" № 1^Х, тел. 02/944 14 04, факс: 02/946 12 15 



Ш1НШР0 С|)ОД 
20 гнойни качество и К"1' К тиччп 

Основните параметри на системата са: 

Работа и следене на всички параметри по мрежата. 
Графични възможности. 

• Предупреждение за осъществяване на сервизна дейност. 
Сигнал-напомняне за сервиз. 

• Автоматично адресиране на компонентите. 
• Програмиране на входове и изходи, включително булеви функции. 

Съобразно конструктивно-планировъчните особености на обекта, функционалн 
пространствено разпределение на сградите, както и дейността, извършвана в тях, са монтир 

Пожароизвестителна централа РС2020-АА (2 контура) - 1 брой. комплект с принтер 
Пожароизвестителна централа РС2020-АА (4 контура + 2 контура) - 2 броя, комплек 

В системата са включени: 
Димно-оптичен детектор с вграден изолатор - Р Р 0 2 2 1 . РОпет, \ \ зае хресггшп ОА. С 
669 броя. 

Максимално диференциален температурен датчик с вграден изолатор - РОТ221 . Рш 
С-ЬПЧЕ - 1 брой. 
Входно-изходен модул (4входаУ 4 изхода) с вграден изолатор - РОС10222, Р<зпег - 41 бНюя. 
Входно-изходен модул за гасителна инсталация - РОСЮ224. Рсюег - 56 броя. 
Входно-изходен модул - РРСЮ223 , Рдпе! - 56 броя. 
Звуков сигнализатор - АС1Ч1 24.6 - 27 броя. 
Звуково-светлинен сигнализатор - А1ЛЗ 24.1 ОК - 3 броя. 
Ръчен пожароизвестител РОМ223 - 25 броя. 

Бутон за ръчно активиране на пожарогасене О М А 1 1 0 3 О + Р О М Н 2 9 3 У - 56 броя 
Бутон за ръчно блокиране на пожарогасене ОМА1 103О + Р Р М Н 2 9 3 В - 56 броя. 
Предупредителен панел за включено гасене ЬТЕ 24В - 56 броя. 
Мрежови модул Р Ю 0 0 1 - А 1 - 12 броя. 

Всеки пожароизвестителен П И Ц панел е захранен от резервиран от дизел генератор самост< 
извод с мрежово напрежение Р1 220У±10%. Допълнително П И Ц панелите имат 
захранване, изпълнено с вградени акумулаторни батерии РА2006-А1 Вапегу 12 V, 26 АН 
бр., позволяващи автономност, стандартно 24 часа. 

гелен 
ийно 

УЦ>5 - 2 
авар 

което 
хората. 

мага 
а!го се 

227, 

пет 

1.2.2. Пожарогасителната инсталация е свързана с пожароизвестителната система 
позволява гъвкавост в гасенето, оповестяването, сигнализацията, както и евакуирането на 
намиращи се в отделните зони на сградата. Тя обхваща четиридесет и шест помещения. С 
е изградена от четиридесет и шест контура, съответната тръбна мрежа и 198 дюзи. 
използва газ §шопх 227. Състои се от комплект бутилки с пожарогасителен агент 5пюп 
комплект с вентили, дюзи , тестови кутии, тръбна инсталация за съответните зони - 46 броя 

32 литрови бутилки - 2 броя. 

• 67 литрови бутилки - 75 броя. 
80 литрови бутилки - 26 броя. 

Монтирани са входно-изходни модули за всяко едно помещение , които управляват автора 
гасенето и са част от пожароизвестителната система на обекта. 

Реализирани са три начина за включване на пожарогасителната инсталация: 
Автоматично, от пожароизвестителната централа до 60 секунди след получаване на 
от два детектора; 

Ръчно/ дистанционно: чрез натискане н а / п с к о в бутон от^юв 

Ръчно/ механично, чрез задейсшанеуяс/та на пускови^м^индър . 

"СИНХРОН-С" ООД, 1504 София, ул. "Кракра" № 19А,Чпел. 02/ 944 14 04, факс: 02/946 12 
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За оповестяване на персонала при включване на пожарогасителната инсталация е монти 
звуков, и светлинен сигнализатор във всяко помещение за гасене. 

1.2.3 Носими пожарогасители - в сградите на бл.З и бл.4. А У И Ц и КПП има тридесет и 
броя носими пожарогасители (тридесет и два броя въгледвуокисни С 0 2 и пет броя прахови). 

1.2.4 Етажни противопожарни табла - в сградите на бл.З и бл.4 има 30 броя противопо> 
табла. 

II. Минимални изисквания за извършване на абонаментно сервизно обслужван 
системите 

2 . 1 . Абонаментно сервизно обслужване на пожаронзвестителните системи - сградите ь 
Врабча № 1 и кв. Михайлово , гр. Банкя 

пи,\т 

зан и 

седем 

о р н и 

е на 

[а ул. 

№ "Изисквано" от К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А "Предлагано" от С И Н Х Р О Н - С 001 

1. Външен оглед за наличност и механични 
повреди на: ПИЦ. димно-оптични детектори, 
входно-изходни модули, звукови 
сигнализатори, ръчни пожароизвестители - 12 
броя за периода на договора 

Вънитен оглед за наличност и механични повр 
на: ПИЦ, димно-оптични детектори, входно-
изходни модули, звукови сигнализатори, ръчн 
пожароизвестители - 12 броя за периода на 
договора 

еди 

и 

•) Проверка на функционалните параметри на 
системите-напр. напрежението на линиите, 
режим ..Пожар" на известителите, 
изправността на сигнализаторите, и други 
необходими проверки - 12 броя за периода на 
договора 

Проверка на функционалните параметри на 
системите-напр. напрежението на линиите, ре 
..Пожар" на известителите, изправността на 
сигнализаторите, и други необходими провер! 
12 броя за периода на договора 

ким 

и -

3. Проверка на работоспособността на отделните 
компоненти на системата - проверка на 
акумулаторните батерии на ПИЦ под товар, 
проверка на линиите в режими ..Аларма", 
..Повреда" и ..Късо съединение" - 12 броя за 
периода на договора 

Проверка на работоспособността на отделнит* 
компоненти на системата - проверка на 
акумулаторните батерии на ПИЦ под товар, 
проверка на линиите в режими ..Аларма". 
..Повреда" и ..Късо съединение" - 12 броя за 
периода на договора 

4. Проверка на работата на системите при 
аварийно захранване - 12 броя за периода на 
договора 

Проверка на работата на системите при авар 
захранване - 12 броя за периода на договор 

и 1Н0 

5. Преглед на всичките журналнн файлове на 
системите за наличие на събития и процеси 
извън нормалната работа - 12 броя за периода 
на договора 

Преглед на всичките журнални файлове на 
системите за наличие на събития и процеси из 
нормалната работа - 12 броя за периода на 
договора 

вън 

6. Тест на пожаронзвестителните системи - 12 
броя за периода на договора 

Тест на пожаронзвестителните системи - 12 
за периода на договора 

тоя 

7. Провеждане на вградените в системите и 
инсталацията основни тестови процедури, 
наблюдение и анализ на резултатите от 
тестовете. Архивиране на основните база 
данни на системите - 12 броя за периода на 
договора 

Провеждане на вградените в системите и 
инсталацията основни тестови процедури, 
наблюдение и анализ на резултатите от тестов 
Архивиране на основните база данни на 
системите 12 броя за периода на договора 

;те. | 

8. Запис на резултатите от профилактичното 
техническо обслужване в дневника за 
състоянието на системите - 12 броя за 
периода на договора . У 

Запис на резултатите от профилактичното 
техническо обслужване в дневника за 
състоянието на системите 12 броя за перно: 
договора /> / 

а на 

$^ Ш; ч^г 1 

"СИНХРОН-С" ООД, 1504 София, ул. "Кракра" № 19А, гквл. 02/944 14 04, факс: 02/946 12 15 
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ганшрон с оод 
20 мюини Ц^тестло и 'К.1*Р* {тност 

№ "Изисквано" от К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А Предлагано" от С И Н Х Р О Н - С ООД 

Издаване на протокол съобразно изискванията 
на Наредба №8 12 !з-647 01.10.2014г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите 12 броя за 
периода на договора 

Издаване на протокол съобразно изисквания 
Наредба №81213-647/01.10.2014г. за правила 
нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите 
- 12 броя за периода на договора 

на 
. и 

2.2. Абонаментно сервизно обслужване на пожарогасителната инсталация - кв. Михайлово, 
гр. Банкя 

Хе "Изисквано" от К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А "Предлагано" от С И Н Х Р О Н - С О О Д 

Външен оглед за наличност и механични 
повреди на: бутилки с газ 5шопх227. 
контролните уреди за налягане, гъвкави 
връзки, пускови глави, уреди за електронен 
контрол, сглобката на бутилката към 
вентилите, маркучи за високо налягане, 
тестовите кутии, дюзите за изпускане на 
гасителния агент и тръбната мрежа 12 броя 
за периода на договора 

ред 

а га 

Външен оглед за наличност и механични нов 
на: бутилки с газ 5топх227 . контролните у 
за налягане, гъвкави връзки, пускови глави. у 
за електронен контрол, сглобката на бутилк 
към вентилите, маркучи за високо налягане 
тестовите кутии, дюзите за изпускане на 
гасителния агент и тръбната мрежа - 12 броя 
периода на договора 

)еди 
и 

зеди 

>а 

Проверка изправността и напрежението на 
линиите за активиране на ПГИ. както и 
работата на ПГИ в режими местно и 
дистанционно \ правление 12 броя за 
периода на договора 

Проверка изправността и напрежението на 
линиите за активиране на ПГИ, както и работкта 
на ПГИ в режими местно и дистанционно 
у правление - 12 броя за периода на договора 

Проверка на изправността на изнесените 
сигнализатори за тревога - светлинни и 
звукови 12 броя за периода на договора 

Проверка на изправността на изнесените 
сигнализатори за тревога - светлинни и звуко* 
12 броя за периода на договора 

4. Проверка на работата на ПГИ при аварийно 
захранване - 12 броя за периода на договора 

Проверка на работата на ПГИ при аварийно 
захранване 12 броя за периода на договора 

Проверка състоянието на предпазителите 
броя за периода на договора 

12 | Проверка състоянието на предпазителите - 12 
броя за периода на договора 

Тест на ПГИ в ..Автоматичен" и ..Ръчен" 
режим на активиране - 12 броя за периода на 
договора 

Тест на ПГИ в „Автоматичен" и ..Ръчен" режл м 
на активиране 12 броя за периода на договоза 

Проверка показанията за налягането на газ 
5 т о п х 227 в бутилките - 12 броя за периода 
на договора 

Запис на резултатите от профилактичното 
техническо обслужване в дневника за 
състоянието на инсталацията - 12 броя за 
периода на договора 

Проверка показанията за налягането на газ $1г|опх 
227 в бутилките - 12 броя за периода на догогора 

Запис на резултатите от профилактичното 
техническо обслужване в дневника за 
състоянието на инсталацията 12 броя за 
периода на договора 

Издаване на протокол съобразно изискванията 
на Наредба №8121з-647/01.10.20141. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите - 12 броя за 
периода на договора 

Издаване на протокол съобразно изискваният; 
Наредба №8121 з-647'01.10.2014г. за правилатр 
нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите 

12 броя за периода на договора 

на 
и 

'СИНХРОН-С" ООД, 1504 София, ул. "Кракра" № 19А, тел. 02/944 14 04, факс: 02/946 12 И 



ООД 

20 личиш качество и '̂о/ •ктткт 

2.3. Абонаментно сервизно обслужване на носими пожарогасители и 
противопожарни табла, находящи ее в сградите на ул. Врабча №1 и кв. Михай. 
Банкя 

етажни 
1о|во, гр. 

№ "Изисквано" от К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А "Предлагано" от С И Н Х Р О Н - С ОС д 

1. Техническо обслужване (вкл. презареждане и 
хидростатично изпитване при необходимост) 
на носимите пожарогасители съгласно БДС 
1501 1602-2:2002 1 брой за периода на 
договора 

Техническо обслужване (вкл. презареждане 
хидростатично изпитване при необходимост 
носимите пожарогасители съгласно БДС 
1301 1602-2:2002 - 1 брой за периода на догС 

и 

) на 

)вора 

т Водене на дневник за наличието и 
изправността на носимите пожарогасители в 
сградите (Приложение №4 към чл.13,ал.1) - 12 
броя за периода на договора 

Водене на дневник за наличието и изправнос 
на носимите пожарогасители в сградите 
(Приложение №4 към чл.13,ал,1) - 12 броя з 
периода на договора 

тта 

а 

Издаване на протоколи за извършено 
техническо обслужване, презареждане или 
хидростатично изпитване на устойчивост на 
налягане на носимите пожарогасители. 
(Приложение №9 към чл.13,ал.5) 1 брой за 
периода на договора 

Издаване на протоколи за извършено технич 
обслужване, презареждане или хидростатичь 
изпитване на устойчивост на налягане на 
носимите пожарогасители. (Приложение №9 
чл .13,ал.5)- 1 брой за периода на договора 

:ско 
0 

към 

4. Проверка на етажните противопожарни табла 
за окомплектованост и работоспособност (вкл 
хидростатично изпитване при необходимост) -
I брой за периода на договора 

Проверка на етажните противопожарни табл 
окомплектованост и работоспособност(вкл. 
хидростатично изпитване при необходимост 
брой за периода на договора 

1 за 

- 1 

III. Изисквания за качеството на услугата 

№ "Изисквано" от К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А "Предлагано" от С И Н Х Р О Н - С О С Д 

В 15 дневен срок от сключване на договора 
изпълнителят следва да извърши първоначален 
преглед на пожаронзвестителните системи, 
пожарогасителната инсталация, носимите 
пожарогасители и етажните противопожарни 
табла, предмет на настоящата поръчка, за което 
се съставят протоколи. Първоначалният 
технически преглед обхваща всички видове 
дейности, посочени в табл.3.1. табл.3.2 и 
табл.3.3. от тръжната документация. 
Протоколите се подписват от представители на 
възложителя и изпълнителя 

В 15 дневен срок от сключване на договора 
"СИНХРОН-С" ООД ще извърши първоначше 
преглед на пожаронзвестителните системи, 
пожарогасителната инсталация, носимите 
пожарогасители и етажните противопожарни 
табла, предмет на настоящата поръчка, за което 
се съставят протоколи. Първоначалният 
технически преглед обхваща всички видове 
дейности, посочени в табл.2.1. табл.2.2 и 
табл.2.3. от Техническото предложение. 
Протоколите се подписват от представител! н; 
възложителя и изпълнителя. 

Изпълнителя осъществява дейността си в 
съответствие с инструкциите за експлоатация на 
производителя и при спазване изискванията на 
следните стандарти: 

а) за поддържане и обслужване на 
пожароизвестителни системи - СД СЕМТ55 54-
14 ..Пожароизвестителни системи. Част 14: 
Указания за планиране, проектиране, 
инсталиране, въвеждане в експлоатация, 
използване и поддържане". 

б) за поддържане и обслу жване на 
стационарните пожарогасителни инсталации с 
газообразни вещества - БДС ЕК 15004-1 
..Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Инсталации за гасене е газообразни вещс-с гас. 

не 

54-

"СИНХРОН-С" ООД ще осъществява дейнфтта 
си в съответствие с инструкциите за 
експлоатация на производителя и при спазв;, 
изискванията на следните стандарти: 

а) за поддържане и обслужване на 
пожароизвестителни системи - СД СЕМ Т§ 
14 ..Пожароизвестителни системи. Част 14: 
Указания за планиране, проектиране, 
инстатиране. въвеждане в експлоатация, 
използване и поддържане". 

б) за поддържане и обслужване на 
стационарните пожарогасителни инсталаии 
газообразни вещества БДС ЕN15004-1 
..Стационарни^ожарогасптелнп инсталации 
Инсталации /а гзее/че с газообразни в^шеств 

С / 

\ 

1- V 

"СИНХРОН-С" ООД, 1504 София, ул. "Кракра" № 19А, те 14 04, факс: 021 946 12 1' 



СИНХРОНс 
20 знойни качество и %ррсъ 

№ Изисквано" от К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А 

Част : Проектиране, монтиране и поддържане". 
в) за сервизно обслужване на 

противопожарни уреди - БДС 180 I 1602-2 
точка 4.3. 4.4 и 5 ..Зашита срещу пожар. Носими 
и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и 
техническо обслужване" 

г) за поддържане на пожарни кранове - БДС 
ЕК 671-3 ..Стационарни противопожарни 
системи. Системи с маркуч Част 3: Поддържане 
на макари с полутвърд маркуч и системи с 
плосък маркуч" 

"Предлагано" от С И Н Х Р О Н - С ООД 

Време за реакция при спешен случай - пълна 
или частична неработоспособност на 
оборудване в резултат на критична авария- до 4 
часа от уведомяване от страна на Комисията в 
рамките на работното време от 09:00 до 17:00 
часа. считано от часа на уведомяване по 
телефон, факс или е-майл 

Част : Проектиране, монтиране и поддържане 
в) за сервизно обслужване на 

противопожарни уреди - БДС 150 1 1602-2 
точка 4.3, 4.4 и 5 ..Защита срещу пожар. Нофи 
И возими пожарогасители. Част 2: Контрол 
техническо обслужване" 

г) за поддържане на пожарни кранове - |]>ДС 
ЕN 671-3 ..Стационарни противопожарни 
системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддър; 
на макари с полутвърд маркуч и системи с 
плосък маркуч" 

Време за реакция при спешен случай - пълна 
или частична неработоспособност на 
оборудване в резултат на критична авария дЬ 4 
часа от уведомяване от страна на Комисията 
рамките на работното време от 09:00 до 1 7:0,0 
часа, считано от часа на уведомяване по 
телефон 029446054. факс - 029461215 или 
майл: оизсе@5у 'псЬгоп-5 .сот 

'• Време за отстраняване на проблема -
възстановяване нормалното състояние на 
системите или инсталацията - ло 8 часа. считано 
от пристигането на специалистите след 
уведомяване. 

Максимално допустим престой на системата в 
състояние на пълна или частична 
неработоспособност в резултат на авария в 
рамките на една календарна година не повече от 
48 часа (две денонощия). 

Време за отстраняване на проблема -
възстановяване нормалното състояние на 
системите или инсталацията - до 8 часа. ечи 
от пристигането на специалистите след 
у ведомяване. 

ано 

Максимално допустим престой на системата I 
състояние на пълна или частична 
неработоспособност в резултат на авария в 
рамките на една календарна година не повеч|г 
48 часа(две денонощия). 

6. Консултации по е-майл, телефон или на място 
по всяко време в рамките на работния ден. 

Консултации но е-майл - оГЯсе@5упсЬгоп-$.< 
телефон - 029446054 или на място по всяко 
време в рамките на работния ден. 

о т . 

Поддържане от страна на изпълнителя на 
..горещ телефон" за спешни обаждания при 
авария - стационарен или мобилен в зависимост 
от часовете на денонощието 

Поддържане от страна на "СИНХРОН-С" ООД 
на ..горещ телефон" за спешни обаждания пр I 
авария - стационарен (029446054) или мобилен 
(08848527 19). в зависимост от часовете на 
денонощието. 

| Поддържане на гаранционен срок от 
производителя (доставчика) на вложените 
резервни части в системата не по-малко от 6 
месеца. 

Поддържане на гаранционен срок от 
производителя(доставчика) на вложените 
резервни части в системата - 7 месеца. 

Задължително водене и попълване на жу рнален 
дневник на системата, където се завеждат 
всички допълнителни и аварийни ремонти със 
съответната дата и час на възникване, 
у ведомяване. пристигане на място, отстраняване 
на авария и описание на всички предприети 
действия и извършени ремонтни операции и 
констатирана работоспособност. 

Задължително водене и попълване на журна; 
дневник на системата, където се завеждат 
всички допълнителни и аварийни ремонти сл 
съответната дата и час на възникване, 
уведомяване, пристигане на място. отстраняйаь 
на авария и описание на всички предприети 
действия и извършени ремонтни операции и 
констатирана работоспособност 

"СИНХРОН-С" ООД, 1504 София, ул. "Кракра" № 19А, тел. 02/ 944 14 04, факс: 02/946 12 15 



Ш1Н1ЖРОН с ООД 

20 години Ц&чйстяо и %мн* 

"Изисквано" от К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А "Предлагано" от С И Н Х Р О Н - С ООД 

10 За всяко извършено месечно абонаментно 
сервизно обслужване на системите и 
инсталацията се изготвят съответните 
протоколи съобразно изискванията на Наредба 
№8 12 1 з-647 /01.10.2014г. за правилата и нормите 
за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите. 

За всяко извършено месечно абонаментно 
сервизно обслужване на системите и 
инсталацията се изготвят съответните 
протоколи съобразно изискванията на Наредба 
№8 12 13-647 01.10.2014г. за правилата и нормите 
за пожарна безопасност при експлоатация ь 
обектите. 

За всяко извършено техническо обслужване, 
презареждане или хидростатичпо изпитване (в 
комбинация или поотделно) се изготвя протокол 
съобразно изискванията на Наредба №8121 з-
531/09.09.2014г (Приложение №9 към чл.31. ад. 
5) 

За всяко извършено техническо обслужваш 
презареждане или хндростатично изпитване (в 
комбинация или поотделно) се изготвя протокол 
съобразно изискванията на Наредба №812 
531 /09.09.2014г (Приложение №9 към чл.Зи, 
5) 

При необходимост от влагане на резервни части 
или елементи при извършване на ремонтни 
дейности изпълнителят се задължава 
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 след одобряването на офертата 
от страна на възложителя. 

Цената на вложените при ремонта резервни 
части или елементи се заплаща от възложителя 
по доставни цени. т.е по цени на придобиване от 
изпълнителя, което се доказва с прилагане на 
копие от фактура за закупуването им. Заплаша 
се само цената на вложените резервни части или 
елементи. 

При необходимост от влагане на резервни части 
или елементи при извършване на ремонтни 
дейности СИНХРОН-С ООД се задължава 
предварително да представи на възложител 
констативен протокол и оферта за 
утвърждаване, съдържаща количествата и 
цените на необходимите за подмяна резервь 
части или елементи и да пристъпи към 
закупуването им след одобряването на офер|тата 
от страна на възложителя. 

Цената на вложените при ремонта резервни 
части или елементи се заплаща от възложителя 
по доставни цени, т.е по цени на придобиване от 
СИНХРОН-С ООД, което се доказва с 
прилагане на копие от фактура за закупуван 
им. Заплаша се само цената на вложените 
резервни части или елементи, освен в случа 
когато ремонтът е в следствие на неправилни 
експлоатация на системите, намеса в 
нормалната работа на системите от 
неоторизирани за целта лица, извършване н 
строително-ремонтни и други видове работ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица, природни 
бедствия и други събития, които не 
съответстват на инструкциите за експлоатация 
В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща н 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходите за целия ремонт 
(вложени материали и вложено време). 

Изпълнителя оказва съдействие при провеждане 
на учебна евакуация на служителите, работещи 
в посочените сгради (веднъж годишно) 

СИНХРОН-С ООД ще оказва съдействие пр 
провеждане на учебна евакуация на 
служителите, работещи в посочените сгради 
(веднъж годишно) 

14. Дейностите, произтичащи от техническата 
спецификация, се извършват съгласувано и в 
присъствието на представители на Възложителя 
по утвърдени графици. Месечното обслужване 
се извършва до 23-то число на текущия месец. 
За извършваните дейности се подписват 
двустранни протоколи. 

Дейностите, произтичащи от техническата 
спецификация, се извършват съгласувано и 
присъствието на представители на Възложителя 
по утвърдени графици. Месечното обслужвате 
се извършва до 23-то число на текущия месех. 
За извършваните дейдаст*цс.е подписват 
двустранни протоколи. 

Дата: 02.07.201 
Гр. София 

з г. Подпис/яенЙт: /17... 
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