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І.  ОБЯВА №С-16/31.10.2017г. 

 

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ  
 

       1. Възложител на настоящата обществената поръчка, възлагана по реда на Глава 

двадесет и шеста от ЗОП е Община Ботевград,  с административен адрес: гр. Ботевград, 

пл. ”Освобождение” № 13, тел. 0723/66608, факс: 0723/66635, e-mail: op@botevgrad.org;  

obsthina@botevgrad.org; интернет адрес: http://www.botevgrad.bg 
 

        2. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 65 833,00 /шестдесет 

и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 0 ст./ лева без ДДС или 78 999,60 

/седемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 60 ст./ лева с ДДС. 

 

         Участник, чието ценово предложение надхвърля обявената прогнозна 

стойност, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

         При несъответствие между предложената обща цена с или без ДДС 

изписана с цифри и предложената обща цена с или без ДДС изписана с думи, 

валидна ще бъде общата цена изписана с думи. 

 

3. Място на изпълнение на поръчката: гр. Ботевград и селата в Община 

Ботевград 
 

4.   Срок за изпълнение на обществената поръчка: 30 календарни дни от 

датата на подписване на договора. 
 

5. Критерии за възлагане – икономически  най-изгодната оферта на база 

оптимално съотношение качество/цена, съгласно  чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 
 

6. Обособени позиции – няма обособени позиции. 

 

7. Възможност за предоставяне на варианти в офертите. Не се предвижда 

възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците. 

 

8. Срокът на валидност на офертите е съгласно Обявата за обществена 

поръчка. 

 

9. Разяснения по документацията – Всеки участник може писмено да поиска 

от възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения 

следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 3 дни преди 

изтичане на  срока за получаване на оферти. Възложителят най-късно на следващия 

работен ден публикува разясненията на официалния интернет адрес на Община 

Ботевград www.botevgrad.bg, в раздел „Профила на купувача“  

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/c-16-31102017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-

predmetnadgrazhdane-na-obshtinska-sistema-za-videonablyudenie-na-obshtina-botevgrad-

137 

В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

 

 10. Предоставяне на документацията за обществената поръчка  

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по 

настоящата поръчка в профила на купувача. 

 

11. Начин на плащане:  
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Възложителят заплаща на изпълнителя стойността на извършеното както следва: 

 аванс в размер на 50% от стойността на договора. Извършва се до 10 дни след 

подписване на договора  и представяне на фактура от страна на Изпълнителя 

 окончателно – в срок до 10 /десет/ дни, след окончателно изпълнение на 

договора, подписване на приемо-предавателен протокол между страните за 

изпълнение на възложеното, и представяне на фактура от изпълнителя.   

 

12. Кореспонденция 

Обменът на информация свързана с настоящата поръчка между Възложителя и 

участниците се осъществява в писмен вид, на български език, включително чрез 

електронни средства за комуникация.  

 

13. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят 

на изискванията на Възложителя, съобразно тази документация, приложенията към нея 

и на законовите изисквания поставени със ЗОП и ППЗОП. 

 

ІІІ. ОБЩИ ПРАВИЛА  И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. 

 

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени 

в документацията за участие и в публикуваната обява. 

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя.  

3. Офертата трябва да бъде представена на български език. Ако участникът 

представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на 

български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде 

официален.  

Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", 

печат на фирмата и подпис на представляващия участника. 

Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, 

определен в настоящата документация за участие.  

4. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на 

участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице 

или лица с нотариално заверено пълномощно.  

В случай на участник  консорциум/обединение – офертата се подписва от лицето, 

посочено за представляващ обединението/консорциума, за което се представя  

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият. 

5. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се 

носи единствено от участниците. 

6. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП. 

7. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

8. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП има право да представи само една оферта. 



9. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

кандидати или участници в една и съща процедура. 

10. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Изисквания към личното състояние 

1.1. На основание чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7от ЗОП Възложителят отстранява от 

участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните 

обстоятелства:  

1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, 

чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

1.3.1. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

1.4.1. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

1.5.1. е установено, че: 

1.6.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.7.1. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.8.1. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

*** Основанията по т..1.1.1, т. 1.2.1 и т. 1.6.1. се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 

лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи. 

*** Основанието по т. 1.3.1. не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

1.2. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка 

на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на 

свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и  

финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
1.3. Освен на основанията посочени по-горе, възложителят отстранява от 

участие: 

1.3.1.  участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, описано в обявата и документацията към нея; 



1.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

1.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 

1.3.4. участници, които са свързани лица. 

1.4. При подаване на оферта, участникът представя декларация за липсата на 

обстоятелствата по т. 1.1 и т. 1.2 по приложените към настоящата документация 

декларации по образец на Възложителя. 

1.5. Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, 

има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

1.6. От участие в процедурата се отстраняват участници, които са свързани лица. 

 

2. Критерии за подбор  

Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, които 

са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. 

Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на 

поръчката и се отнасят до: 

 

2.1.Техническите и професионалните способности. 

2.1.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, за последните  3 години от датата на подаване  на офертата, 

най-малко на двe дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка.  

 

Доказва се със: 

Списък на  доставките /по образец №6/, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство 

за извършената доставка. 

 

!!! Забележка: Навсякъде в документацията под идентични или сходни дейности 

следва да се разбира „доставка, монтаж и изграждане на система за 

видеонаблюдение на сгради, паркове, градини, пътни участници с IP камери“. 

 

 

2.1.2.Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката, както следва: 

- Минимум 1 (един) инженер със специалност-информационна техника и технологии, 

/или електроника, /или комуникационна техника или компютърна техника, с трудов 

стаж по специалността - минимум 2 години, който да осъществява цялостното 

ръководство при изпълнението на обществената поръчка. 

 

- Минимум 2 (двама) специалисти със специалност - изграждане на компютърни 

мрежи, дейности в сферата на компютърните и комуникационните технологии или 

електрониката, които ще извършват монтажа. 

 

Доказва се със: 

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочване на 

професионалната компетентност на лицата – Образец №7 

 



2.1.3.Участникът трябва да притежава сертификат за въведена система за 

управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, както и EN ISO 

27001:2013 или еквивалентен с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката. 
 

Изискването се доказва с представянето на: 

- Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за 

управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват идентичен 

или сходен с предмета на поръчката. 

  - Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за 

управление на качеството EN ISO 27001:2013 или еквивалентен с обхват идентичен 

или сходен с предмета на поръчката. 

 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от участие. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 

да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от участие. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й 

 

1. Общи изисквания към офертата 

Всеки участник представя само една оферта. Офертата се изготвя в съответствие с 

указанията и условията, посочени в обявата, документацията за участие, приложените 

образци и техническите спецификации. Офертата се представя на хартиен носител в 

запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него 

представител лично, чрез пощенска или куриерска служба с препоръчано писмо с 

обратна разписка в ЦИОГ, партерен етаж, с адрес: град Ботевград, пл. „Освобождение” 

№13. 

Върху опаковката се посочват наименованието на участника, включително участниците 

в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.  

Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са  в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  



При получаване на Офертата и приемането й върху опаковката се отбелязват поредният 

номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. За 

получените Оферти Възложителя води регистър. 

 

2. Съдържание на офертата 

         2.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – Образец 

№ 1; 

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва 

последователността на изброяването им в списъка; 

2.2. Оферта  за участие – Образец № 2; 

2.3. Ако участникът е обединение или друго образувание, трябва да се представи 

копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението. 

2.4. Ако в този документ не е посочено кой от партньорите представлява 

обединението, следва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, 

в който да е посочен представляващият обединението или другото образувание за 

целите на поръчката.  

2.5. Ако от документа по т.2.3 и т.2.4. не е видно какво е разпределението на 

отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява 

всеки член от обединението в настоящата поръчка, участникът трябва да представи и 

тази информация. 

2.6. Пълномощно (оригинал или заверено копие) – представя се, когато офертата 

или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника 

съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата, да представлява участника в поръчката и/или за извършването на 

съответното действие, което е извършено от пълномощник.  

2.7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 3; 

2.8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 4; 

2.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (ако е 

приложимо); 

         2.10. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство 

за извършената доставка - попълва се Образец № 6; 

2.11. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочване на 

професионалната компетентност на лицата - Образец № 7; 

         2.12. Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система 

за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент. 

         2.13. Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система 

за управление на качеството EN ISO 27001:2013 или еквивалент.      

         2.14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици – Образец № 8; 

 2.15. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

Образец № 9; 



           2.16. Техническо предложение – Образец№ 10; 

Участниците  попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение, съгласно 

изискванията на Възложителя, без да посочват цени.  

           2.17. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 11. 

 

3. Отваряне на офертите 

Отварянето на офертите ще се извърши в зала №15 в сградата на Общинска 

администрация - Ботевград, находяща се в град Ботевград, пл. „Освобождение” №13 в 

посочената дата и час в обявата. 

Възложителя със Заповед назначава комисия, която да разгледа и оцени 

получените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 

обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват 

представляващите участника или техни упълномощени представители. 

 

VІ. ГАРАНЦИИ 

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора  

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договорa е в размер на 3 % от общата 

стойност на договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума, банкова 

гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

 Когато участникът определен за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да 

бъде представена под формата на парична сума, тя следва да бъде внесена по 

банков път по сметката на Възложителя, както следва: 

 

                     IBAN: BG58 FINV 91503304348314,  

                     BIC: FINVBGSF  

                     при Първа инвестиционна банка,  клон Враца, офис Ботевград 

 

 Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, 

че е в полза на Община Ботевград и че е валидна най-малко 30 дни след срока на 

изпълнение на договора. При  представяне на гаранция, в платежното нареждане 

или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя 

гаранцията. 

 Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за 

изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря 

на следните изисквания: 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три 

процента) от стойността на договора без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на 

Община Ботевград; 

-    застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

-    със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 

 

2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 



Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.9 от ЗОП условията и сроковете за задържане 

или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 

обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва 

преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 

 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка по реда на Глава 

двадесет и шеста чрез събиране на оферти с обява с определения Изпълнител в 30-

дневен срок от датата на определяне на Изпълнителя. 

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за  

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основания за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП и документ за внесена гаранция за 

изпълнение в размер на 3% от стойността на договора. Документите по чл.67, ал.6 от 

ЗОП се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

* Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

3. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя 

представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в 

която обединението е установено.  

4. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участника, 

определен за изпълнител:  

4.1. Откаже да сключи договор; 

4.2. Не изпълни някое от условията по т. 2 и 3.  

 

VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

По въпроси, свързани с провеждането на поръчката и подготовката на офертите 

на участниците, които не са разгледани в Документацията, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

 

IХ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна 

оферта на база оптимално съотношение качество/цена, съгласно  чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП, която се формира от следните показатели:   

1.1. Качествени показатели  

 Качество  и организация на изпълнението на поръчката  

 Срок на доставка 

1.2. Предложена цена за изпълнение на поръчката   



Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните показатели: 

- Показател „Качество и организация на изпълнението” (ОИ) с максимален брой 

точки 25 и относителна тежест в комплексната оценка – 25 % 

- Показател „Срок на доставка” (СД)  с максимален брой точки 10 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 10 % 

- Показател „Предложена цена” (ПЦ) с максимален брой точки 65 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 65 %  

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = ОИ + СД  +  ПЦ 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.  

 

1.1 КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Показателят „Качество и организация на изпълнението” (ОИ) - Оценката на 

техническото предложение ще се осъществява въз основа на следните преимущества: 

 Качество 

 Описание на практическото организиране на работния процес 

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за 

изпълнение на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на 

поръчката и заложените цели и резултати.  

Офертата на участника трябва да съдържа неговите предложения относно това как ще 

се организира и администрира работата на екипа, как ще се разпределят отговорностите 

и дейностите между специалистите, включени в екипа, както и комуникацията с 

възложителя. 

 

Показател „Качество и организация на изпълнението” (ОИ) Максимален брой точки – 25 

Фактори, влияещи на 

оценката 

Относимост към факторите, влияещи на 

оценката 
брой точки 

Подпоказател „Качество“ 10 точки 

Технически характеристики 

на база техническите 

спецификации 

Надвишава изискванията на 

Възложителя 

10 точки 

Пълно съответствие с изискванията 

Възложителя 

8 точки 

Непълноти и/или частично съответствие 5 точка 



с изискванията на Възложителя 

Подпоказател „Организация на изпълнението“ 15 точки 

Предложението на участника 

отговаря на описаните по - 

горе изисквания на 

възложителя, като съдържа 

следните преимущества. Всяка 

от преимуществата носи 

определен брой точки на 

участника, взависимост от 

това в коя от следните три 

графи попада. 

Налице е представяне на организацията за 

изпълнение и разпределение на трудовите и 

технически ресурси предложени за 

изпълнение на поръчката. Обосновката 

съдържа ясно и подробно описание на 

практическото организиране на работния 

процес Ясно и подробно са описани всички 

основни организационни и административни 

дейности по изпълнение на поръчката, като 

е отчетена спецификата на конкретните 

дейности. 

15 точки 

Участникът е описал практическото 

организиране на работния процес Описани 

са всички основни организационни и 

административни дейности по изпълнение 

на поръчката 

10 точки 

Участникът е описал работния процес, като 

налице са непълноти Описани са 

организационните и административните 

дейности по изпълнение на поръчката, но в 

описанието са налице непълноти  

5 точки 

„Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено, правилно, логично и по 

безспорен начин посочва конкретния етап, вид дейност, процес, по начин, по който 

същият да бъде безспорно индивидуализиран сред останалите предвидени 

етапи/съответно останалите предвидени видове дейности; 
„Подробно“ - описанието, което освен, че е детайлно и изчерпателно и съдържа 

отделни етапи, видове дейности и процеси, не се ограничава единствено до тяхното 

просто изброяване и описание, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 

свързани с обясняване на последователността, или други дейности и процеси, имащи 

отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане 

над предвидените изисквания; 
„Непълноти в техническото предложение“ -  допуснати са несъответствия с 

изискванията на възложителя и/или на действащото законодателство, като 

например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива, когато 

в предложението липсва обосновка или е представена обосновка, но в нея не се 

съдържа описание на някоя от необходимите дейности за изпълнение на поръчката,  

Показател „Срок на доставка“ –  максималният брой точки получава офертата с 

предложен най-кратък срок на доставка в календарни дни, считано от момента на 

отправяне на искането от страна на Възложителя –10 точки. Точките на останалите 

участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок на доставка по 

следната формула: 

 

СД = СДmin/СДn х 10, където: 



„CДmin” е най-краткият предложен срок на доставка; 

„CДn” е срокът на доставка на n-я участник. 

 

1.2. ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА   

До оценка по показател „Предложена цена” се допускат само оферти на участници, 

които са получили оценка на етап „Качествени показатели”.  

Оценката се извършва по следната формула:  

ПЦ = (Ц min / Ц i) х 65 = .......... (брой точки),   

Където Цmin е минималната предложена обща крайна цена в лева, без ДДС, съгласно 

Ценовите предложения на всички допуснати до оценка участници.  

Където Цi е предложената крайна цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник    

 

 

 

Х. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Въведение 

Относно: „Надграждане на общинска система за видеонаблюдение на община 

Ботевград“ 

Обхватът на поръчката включва изграждане на 70 бр. камери за видеонаблюдение на 

възлови кръстовища и локации в община Ботевград 

Техническото специфициране на система за видеонаблюдение и мониторинг е да 

осигури прилагането на съвременните технологии и иновативни подходи за интегриран 

мониторинг за ефективно управление и ограничаване на риска в обществените 

пространства. 

На база на подсигурения 24 часов мониторинг, извършван от „Дирекция Сигурност“ 

към община Ботевград, се очаква получаването на обективна информационна база за 

вземане на адекватни управленски решения за ограничаване на влиянието на комплекса 

от рискови фактори върху устойчивостта на градската среда: 

- Повишаване ефективността на оперативно-издирвателния процес; 

- Превенция на криминалните прояви; 

- Опазване на общинската собственост; 

- Гарантиране на обществения ред и сигурност; 

- Превенция и ефективно противодействие на терористични прояви; 

- Борба с уличната престъпност. 

 

2. Технически изисквания:  

При изпълнението следва да се достави, монтира и инсталира техника за 

видеонаблюдение – камери, пасивно и активно оборудване с технически спецификации 

съгласно приложение №1 – „Технически спецификации“.  



Участникът следва да осигури денонощен режим на работа за цялото оборудване на 

изградените системи, т.е. 24 часа в денонощието и 365 дни в годината. Гаранционният 

срок на изградената видеонаблюдателна система е минимум 24 месеца. Времето за 

реакция и отстраняване на проблем е до 24 часа след получена заявка от Изпълнителя 

или негов представител.  

При необходимост от ремонт с по-голяма продължителност дефектиралата техника при 

поискване следва да бъде заменена с еквивалентна със същата функционалност за 

времето на ремонта за сметка на Изпълнителя, ако техниката е гаранционна и дефекта 

не е предизвикан чрез външна намеса от трети лица (токови удари, вандализъм, 

изкопни дейности и други, довели до увреждане на монтираните технически 

съоръжения).  

Предлаганата техника трябва да е нова и неупотребявана. Предложеното оборудване 

трябва да присъства в сайта на производителя и да има възможност за изтегляне на 

firmware за актуализация на устройството. Задължително условие е всички камери да са 

напълно съвместими със системата за управление на видеонаблюдение, която вече е 

налична в община Ботевград – Milestone XProtect Professional. Всички 70 бр. камери 

трябва да бъдат присъединени към системата с възможност за непрекъснат запис или 

при настъпване на определени събития (active alarm, intelligent analytics functions и т.н.) 

(*Пълен достъп до системата ще бъде осигурен на класирания на първо място в ОП.) 

Монтажа, окабеляването и настройката на всяка една камера е задължение на 

изпълнителя, както и да осигури необходимите инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване за изпълнение на тези и всички други дейности, които биха били 

необходими за пълноценното функциониране на системата за видеонаблюдение. 

Предвидени са 36 позиции за монтаж на една или повече камери и съпътстващото ги 

оборудване и аксесоари, които са посочени в Приложение №2 – „Локации за монтаж на 

оборудване за видеонаблюдение.“ 

Камерите и таблата трябва да бъдат доставени в комплект с необходимата за всяка 

конкретна локация стойка и укрепване. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

1. Фиксирана IP камера  - 70 бр. 

1. Технически изисквания  

Тип Цифрова цветна IP камера, тип bullet за 

външен монтаж 

 

Day/Night режим на работа да, с IR cut Filter, с вграден IR LED 

прожектор с обхват минимум 50 м. 

Светлочувствителност  0.006 lux или по-малка (при цветен образ) и 0 

lux – (черно/бял образ с вкл. IR LED) 

Водоустойчива да, с минимум клас на защита IP 67 

Обектив вари-фокален моторизиран обектив с 

фокусно разстояние от 2.7mm ~12mm/ f1.4 с 

Auto Iris (DC) функционалност 



Видео сензор образен сензор с прогресивно сканиране с 

размер не по-голям от 1/2.8“ и разделителна 

способност не по-малка от 2 мегапиксела, 

Sony Starvis CMOS или еквивалентен 

Видео поток възможност за едновременно генериране на 

не по-малко от 3 паралелни видеопотока 

- 1920 x 1080 при 50 fps 

- 1920 x 1080 при 25 fps 

 - D1 (720 x 576) при 50 fps 

Видеокомпресиране да поддържа  H.264, H.264+, H.265, H.265+ 

Системи за подобряване на образа да поддържа : 

- хардурен широк динамичен обхват не по-

малък от 120dB – (True WDR),   

- компенсация на задното осветление (BLC),  

- автоматичен баланс на бялото (AWB), 

- автоматична регулация на усилването 

(AGC) 

- три-измерен цифров шумов филтър (3D-

DNR) 

Звук да поддържа двупосочен аудио пренос с 

възможност за избор на аудио компресия 

G.711a/ /AAC/ G.726 

Карта за запис да поддържа microSD с минимум 120GB обем 

Алармени входове/изходи да, минимум 2 аларм. входа и 1 аларм. изход 

Мрежова свързаност RJ-45 (10/100Base-T) 

Комуникационни протоколи IPv4, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, UPnP, 

RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, QoS, 802.1x 

Поддържани стандарти и системи за 

видеонаблюдение 

да поддържа ONVIF, PSIA, Milestone Xprotect 

Professional 

Работна температура да е работоспособна в диапазона -30° ÷ +60° 

Захранващо напрежение 12 VDC, PoE 802.3af 

Общи - да има вградена защита от гръмотевици и 

пренапрежение: 4000V 

- да отговаря на “CE” общите правила за 

безопасност на продуктите; 

- да отговаря на “EN” стандарти EN 

60950:2000; 

 

2. Материали и оборудване за всяка 1 камера 

Лиценз – 1 бр. 

 

Milestone Xprotect Professional Device 

 

Пач кабел – 1 бр. 

 

Cat5E, 0,25m 

 

ftp кабел – 5 м. 

 

Cat5E, Cu, метър  

 

Захранваща букса – 1 бр. 

 

Захранваща букса с клема 

 

Гофрирана тръба – 2,5 м. 

 

PVC гофрирани тръби усилени с PVC 

спирала ф 16 



 

Разпределителна кутия 1 бр. 

 

Разпределителна кутия водоустойчива + 

стойка за тръбен монтаж  

 

Изпълнителя се задължава да изпълни монтаж*, окабеляване и настройка** на всяка 

една камера, и да я присъедини към Milestone Xprotect Professional, както и да осигури 

необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнението им. 

 

*Камерите, които са предвидени да бъдат разположени на стълбовете за осветление, 

трябва да се монтират на височина не по малка от 3.5 метра но по такъв начин, че 

светлинния поток от лампата да не нарушава нормалната работа на камерата.  

 

**Необходимите мрежови настройки (IP адреси, маска, шлюз, VLAN опции и т.н.) ще 

бъдат предоставени на Изпълнителя. 

 

2. Метално табло – 36 бр. 

Пасивни компоненти 

Метално табло – 1 бр.  Метално табло IP65 400/400/200 (в/ш/д) с 

метална монтажна плоча  

 

Щуцер PG9 – 6 бр. 

 

 

Автоматичен предпазител – 1 бр.  

 

6А 

 

Редова Клема – 5 бр. 

 

0,5-40 мм² 

 

Проводник – 0,5 м. 

 

ПВА2 - 0,75 мм² 

 

Проводник – 1,5 м. ШВПС 2х0,75 мм² 

Кабелни накрайници – 15 бр. 

 

за 0,75 мм² 

 

Спирала за кабели – 0,2 м. 

 

 

DIN Шина – 0,25 м. 

 

 

Захранваща букса – 2 бр. 

 

Захранваща букса с клема 

 

POE разклонителен модул – 1 бр. 

 

4 канален 

 

Пач кабел – 1 бр. 

 

Cat5E, 0,25m 

 

Сплайс касета – 1 бр. 

 

за до 2 оптични заварки и място за 2 оптични 

адаптера 

Оптичен пигтейл – 1 бр. 

 

SC UPC, 1 m. 

 

Оптичен пач кабел – 1 бр. 

 

SC UPC / SC UPC 

Оптичен адаптер – 1 бр. SC/SC 



 

3. Активно оборудване 

Захранващ модул с UPS 

функционалност – 1 брой 

Захранващ модул AC/DC с функция за 

резервиране (с 12V батерия), с възможност за 

монтаж на DIN шина 

Входно напрежение да поддържа обхват 90 – 260VAC, 120 – 

350VDC 

Изходящо напрежение с възможност за настройка от 12 – 15VDC 

Мощност  мин 55W 

Ефективност  мин 85% 

Вградена защита от претоварване да 

 

Вградена защита от пренапрежение 

на изхода 

да 

Вградена защита от късо съединение 

на батерията 

да 

Вградена защита от разменен 

поляритет на батерията 

да 

Система за прекъсване на 

захранването от батерията  

да, при пад на напрежението под 10V 

Светлинен индикатор за 

работоспособност 

да 

Работна температура да е работоспособна в диапазона -30° ÷ +50° 

Монтажна DIN шина TS-35 - 7.5mm или 15mm  

 

Суич с оптичен модул – 1 бр. 5 портов управляем 100 Mbit/s комутатор с 

оптичен порт 

10/100 Mbit/s медни портове да, 4 броя RJ-45 конектор 

100 Mbit/s оптичен порт да, 1 брой, по едно влакно, тип single mode, 

1310TX/1550 RX, SC конектор, с възможност 

за оптична свързаност до минимум 20 км 

Мениджмънт през web интерфейс и/или telnet/ssh 

Функции - broadcast storm protection 

- QoS 

- port configuration (speed, duplex, on/off) 

- port status 

- ip address setting (static/DHCP) 

- spanning tree protocol 

- loopback detection 

Размери дължина, не повече от 15 см, височина не 

повече от 5 см, дълбочина не повече от 10 см 

Светлинен индикатор  да, за всички портове 

Захранващо напрежение да поддържа входно напрежение от 6 - 15 

VDC 

 

Батерия 

Батерия за UPS модул – 1 бр. Капсулована оловна-киселинна акумулаторна 

батерия, тип VRLA 



Напрежение 12V 

Капацитет мин 7Ah 

Проектирана експлоатационна 

работоспособност 

мин. 5 години 

Дължина, Широчина, Височина Д – (от 150mm до 155 mm), Ш (от 62 mm до 

66 mm), В (от 92 mm до 100 mm) 

 

Изпълнителят се задължава за всяко едно табло да изпълни следните дейности:  

- аранжиране и монтаж на пасивните и активните елементи в металното табло по 

предоставена схема 

- монтаж на метално табло на предвиденото място в съответната локация  

- сплайсване на 1 оптично влакно в сплайс кутията 

- опроводяване, окабеляване и свързване на пасивното и активното оборудване.  

- настройка на оптичния суич* 

- монтаж на метална стойка тръбна (рамо) с възможност за монтаж на разпределителни 

кутии, на които ще се монтират камерите  

 

*Необходимите мрежови настройки (IP адреси, маска, шлюз, VLAN опции и т.н.) ще 

бъдат предоставени на Изпълнителя. 

 

Изпълнителят следва да осигури необходимите инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване за изпълнението на горепосочените дейности. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 -  Локации за монтаж на оборудване за видеонаблюдение. 

1. гр. Ботевград, пл. „Саранск“ (Банка ЦКБ) - 2 камери 

2. гр. Ботевград, хотел Ботевград/Магазин Европа (паркинг и кръстовище) - 2 камери 

3. гр. Ботевград, Бизнес център - паркинг - 2 камери 

4. гр. Ботевград, ул. „Свобода“ - паркинг община – 2 камери 

5. гр. Ботевград, Паркинг зад кафе „Младост“ – заден вход на читалище – 2 камери 

6. гр. Ботевград, пл. „Незнаен воин“ (Младежки дом) – 2 камери 

7. гр. Ботевград, жк. „САРАНСК“, бл.13 - 2  камери 

8. гр. Ботевград, жк. „САРАНСК“, бл.14 - 2  камери  

9. гр. Ботевград, жк. „САРАНСК“, бл.15 - 2 камери  

10. гр. Ботевград, Кръстовище ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Преслав“ – 2 камери 

11. гр. Ботевград, ул. „Свобода“ и пл. „Незнаен воин“ (зеленчуков пазар) – 2 камери 

12. гр. Ботевград, пл. „Дико Илиев“ ( ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Любен Каравелов“) 

– 2 камери 
 

13. гр. Ботевград, ж.к.„Васил Левски“ – кръстовище (при ресторант ТИ ВИ и 

чешмичката ) – 2  камери 
 

14. гр. Ботевград, ул. „17-ноември“ – при Face Club – 2 камери  

15. с. Новачене – Кметство и читалище – 2 камери  

16. с. Литаково – пред Църквата - 2 камери 

17. с. Скравена път вход от гр. Ботевград – 1 камера  

18. с. Скравена път вход от с. Новачене – 1 камера  

19. с. Врачеш – Централен площад – 2 камери 

20. с. Врачеш – втори център – 2 камери 



21. с. Трудовец - Център, детска площадка и футболно игрище – 2 камери 

22. с. Гурково - Кметство – 2 камери 

23. с. Радотина - център беседка – 2 камери  

24. с. Рашково  - при Църквата – 2 камери 

25. с. Краево - Кметство  – 2 камери 

26. гр. Ботевград, тревна площ зад бл. 50 на ул.„Преслав“ - 2 камери 

27. гр. Ботевград, бул. „България“ – Поща, пл. „Незнаен воин“ – 2 камери 

28. гр. Ботевград, ул. "Ал. Стамболийски" № 27, ДГ "Синчец" – вход – 2 камери 

29. гр. Ботевград, ул. "Княз Александър Батенберг" № 30, ДГ "Славейче" – вход – 2 

камери  

30. гр. Ботевград, ул. „Хаджи Димитър“ № 31, ДГ "Иглика" – вход – 2 камери 

31. гр. Ботевград, ул. „Стара планина” № 25, Детска ясла "Здравец" – вход – 2 камери 

32. гр. Ботевград, ОУ "Васил Левски" – вход – 2 камери 

33. с. Трудовец, ОУ "Любен Каравелов"– вход – 2 камери 

34. с. Литаково, ОУ "Васил Левски"– вход – 2 камери 

35. гр. Ботевград, ПГТМ "Христо Ботев" – вход – 2 камери 

36. с. Скравена,  ОУ "Св.св. Кирил и Методий"– вход – 2 камери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита 

на личните данни 

 


