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  Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За участие  в обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: 

„Доизграждане на пожароизвестителна система (ПИС) в сградата на Централно 

управление на Държавна aгенция „Държавен резерв и военновременни запаси”  

(ЦУ на ДА ДРВВЗ)” 

 

Доизграждане на пожароизвестителна система в сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ за 

обезопасяване на стая № 302, архивно помещение на мецанин, подмяна на термичен 

детектор на мецанин, работилница на седми етаж и машинни помещения на осми етаж. За 

целта следва да се доставят, монтират и интегрират към съществуващата система 

автоматични пожароизвестителни детектори и вторични светлинни индикатори, както и 

необходимите кабели и кабелни канали. Доставените елементи трябва да бъдат  съвместими 

с монтираната централа и нейния софтуер, както следва: 

 

 Автоматичен пожароизвестителен детектор MPD 720/820 с основа – 5 броя; 

 Автоматичен пожароизвестителен детектор MPD 720 – 1 брой; 

 Вторичен светлинен индикатор – 5 броя; 

 Кабелен канал – 30 линейни метра; 

 Пожарен кабел 2x07 – 100 линейни метра; 

 Полагане на кабелен канал, в т.ч. крепежни елемент – 30 линейни метра; 

 Изтегляне кабелни трасета – 100 линейни метра; 

 Монтаж на доставените елементи. 

 

Дейностите по доизграждане на системата следва да се извършват в съответствие с  

Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за 

осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или 

поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14:2006 

„Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, 

въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“ и/или еквиваленти“. 

Доставените елементи да са с необходимото качество, съгласно нормативните уредби 

и техническите изисквания, удостоверено със съответните сертификати и/или паспорт/и, 

издадени от производителя и отговарящи на утвърдените стандартизационни документи, и 

придружени с гаранционни карти, съобразно тяхната специфика. 

Изпълнителят има право да направи оглед на съществуващата пожароизвестителна 

система. Извършената работа по нея  трябва да се документира в дневниците за техническото 

й състояние.  
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Дейностите, по изпълнение на предмета на обществената поръчка, да се извършват 

при спазване на изискванията на Възложителя, свързани със сигурността на помещенията и 

находящите се в тях носители на информация. 

Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя относно служителите, които ще 

осъществяват дейността, предмет на обществената поръчка.  

Одобряването и приемането на изпълнението на поръчката се удостоверява с 

двустранен протокол, който се подписва от представители на Изпълнителя и Възложителя.  

Изпълнението на предмета на обществената поръчка да се извърши  в срок до 10 

(десет) работни дни от сключването на договора с избрания Изпълнител. 

 

 

 

 


