Техническа спецификация
1. Описание
Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги, по въвеждане в
експлоатация на оборудването включваща и поддържане за периода на договор на
работоспособността на система за електронно наблюдение. Системата, следва да се разглежда
като съвкупността от софтуер и дейности за поддържане на работоспособността й за период от
5/пет/ години.
Услугата се предоставя в срок до 60 дни от сключването на договора, като
предоставянето е за целия период на договора.
Изпълнителят следва да осигури обучение на персонала за работа със системата.
Възложителят следва да може да ползва услугите за електронно наблюдение на
локациите, описани по-долу, като е определил и препоръчителен брой устройства за
регистриране на обзорно графично изображение на желания периметър на наблюдението на
всяка от тях:
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Адрес и описание на точката в гр. Смядово
гр. Смядово, Централен площад 2, GPS: 43°
3'51.57"С,27° 0'50.43"И
гр. Смядово, Автогара, GPS: 43° 3'54.61"С,27°
0'59.16"И
гр. Смядово, Детска градина, GPS: 43°
3'47.60"С,27° 1'4.98"И
гр. Смядово, Вход-изход от Ришки проход,
GPS: 43° 3'45" С, 27° 1'32"И
гр. Смядово, Вход-изход от Шумен,
ж.п.прелез, GPS: 43° 4'20.87"С, 27° 1'55.49"И
гр. Смядово, Вход- изход за Преслав, GPS: 43°
4'17.74"С, 27° 0'24.84"И
гр. Смядово, кръгово на пл. Възраждане, GPS:
43° 4'5.44"С, 27° 0'46.96"И
гр.
Смядово,
Пешеходната
пътека
и
кръстовището пред училището, GPS: 43°
4'3.11"С, 27° 0'54.63"И
гр. Смядово, детска площадка по бул. Ришки
проход, GPS: 43° 3'50.13"С, 27° 0'55.05"И

Брой и тип камери
1 PTZ камера
1 камера обзорно
1 PTZ камера
2 камери обзорно
2 камери обзорно
2 камери обзорно
1 камера обзорно
2 камери обзорно
1 камера обзорно

Целите на Възложителя при наблюдение на избраните локации, които следва да се изпълнят
посредством предоставяната услуга по договора за обществена поръчка са:
-

Да получи обзорна картина за ситуацията в обхвата на локациите, избрани за
наблюдение;

-

Да получи картина на движението във всяко едно от уличните платна или
наблюдавани зони;

-

Да получи картина, както и информация за разпознати номера на автомобили
за локациите, на които са предложени специализирани ANPR камери

-

Да получи възможност за преглед на архивен материал от извършеното
електронно наблюдение за период от 60 дни назад
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Внедрената система, чрез която следва да се осъществява предоставянето на услугата
следва да се разглежда като съвкупност от необходимото оборудване, софтуерни компоненти
и комуникационна свързаност, позволяващи наблюдението, анализа, записа и съхранението за
период от 60 дни на данните за събитията на определени възлови за наблюдение места в град
Смядово. Поддържането на нейната работоспособност следва да е осигурена за целия период
на договора (5 години) от Изпълнителя, като се гарантира надеждност и качество, според
минимално заложените по-долу от Възложителя технически изисквания за предоставяне на
услугата.
Функционалност
Системата за електронно наблюдение следва да има като минимум следните
функционални възможности:
- Системата следва да позволява регистриране на събития на обществени
места, записването и съхранението им в създадена база данни за период от
60 дни.
-

да поддържа възможност за централизирано записване на компресирания
видео поток с възможност за дълготрайно архивиране и поетапно
редуциране на размера на архива на базата на правила за „деградиране”
на качеството на видеоинформацията.

-

да предоставя централизирано управление на всички устройства,
обслужващи сървъри, потребителски интерфейси и профили с права за
достъп на потребителите на системата.

-

да осигурява диагностика за работоспособност и регистриране на
състоянието на системата

-

да поддържа запис на компресирано видео.

-

да позволява конфигуриране на едновременен достъп до „жива” картина и
запис на информацията в реално време от независими видео потоци с
различна разделителна способност, кодиране и честотата на кадрите.

-

Да поддържа адаптивна система от правила за генериране на събития в
реално време, използвайки получените метаданни от видео аналитичен
софтуер на IP камери.

-

да осигурява наблюдение на множество камери в рамките на системата с
цел констатиране на действия подлежащи на санкция.

-

да съхранява всички конфигурации и регистри от цялата система в
централизирана база данни

-

да позволява гледане на „живо“, както и възпроизвеждане на видео на
повече от 1 камера за компютърен монитор.

-

да позволява на оператора да направи „моментна снимка“.

-

да има функционалност за бърз експорт на доказателствен запис в
различни формати, както и възможност за преглед на записа във външен
за системата потребителски интерфейс.

-

да поддържа аналитични функции, описани в техническата спецификация
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Участниците в процедурата следва да предложат конкретно решение и функционалност на
системата, която в най-голяма степен ще отговори за нуждата на изпълнителя.
Участниците в обществената поръчка могат да предложат и решения, които надхвърлят
посочените минимални технически изисквания.

Параметри на обслужване
Участникът следва




да предостави услуги за електронно наблюдение, със системно решение,
посредством което да се предават видеосигнали, глас и данни, за срок от 60
месеца
Да предложи
- време за работа на услугите по поддръжка
- време за отстраняване на проблем
- време за реакция след получена заявка за проблем
- възможността, която предлага за добавяне на нови точки, без това да дава
отражение на непрекъснатата работоспособност на услугите
- да предостави информация за начина, по който предвижда да изпълни
предложените от него гарантирани параметри на обслужване.

2. Техническа спецификация - Минимални технически изисквания към услугата и
системата за електронно наблюдение, чрез която ще се предоставя услугата за
електронно наблюдение
ВАЖНО !!!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или
еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по
настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации
или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес,
търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Ако някъде в техническата документация или документацията за обществена
поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход,
производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка
оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него
решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите
спецификации.
2.1. Минимални изисквания към IP камера тип 1– 11 броя:
Булет видеокамерата трябва да е с резолюция 5 мегапиксела или еквивалентна и да е
предназначена за видеонаблюдения на улични обекти, при външен монтаж. Камерата трябва
задължително да поддържа функцията разширяване на динамичния диапазона (WDR).
Камерата трябва да е със следните вградени аналитични функции:
- Детекция на движение с настройване на чувствителността за дневен и нощен
режим на работа по предварително дефиниран график и с различни размери на
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-

обектите за детекция;
Преминаване зони на контрол – влизане в зоната, напускане на зоната на
контрол и в двете посоки;
Взлом или саботаж — откриване на състояние на разфокусиране на обектива,
изменения положението на обектива, закриване с предмети.

Обработка на всички събития по следите сценарии:
-

Изпращане на събитие по email;
Дистанционно повикване към софтуер за мониторинг;
Изпращане на изображение към FTP сървър.

Захранване поне по два начина: DC и PoE (802.3af)
Задължителни минимални технически характеристики за булет камери:
ВИДЕО
Максимална резолюция
Матрица
Тип на развивката

2560×1440
1/2.5" CMOS
Прогресивна

Минимална осветеност
0.001 Lux (F1.2), 0 Lux (IR on)
Съотношение сигнал/шум >50 dB
Динамичен диапазон
>120 dB (WDR)
Електронна затвор
ИЧ-филтър
МРЕЖА
Количество кадри в
секунда
Работа по събития
Маскировка на зона
Уведомяване за събития
Поддържани резолюции
Мрежови протоколи
Отдалечен достъп
до камерата
през web
ИНТЕРФЕЙС
Ethernet

Автоматично, 1/25 ~ 1/100000s
Автоматичен

15 кадъра/c при резолюция 2560×1440
Ръчно, Автоматично (детекция на движение, график, аларма,
саботаж, пресичане на зони)
Да (4 зони)
CMS, по E-mail (с прикачена картина),
2560×1440 /2048*1536/1080P(1920×1080)/D1(704×576)/
VGA(640*480)/QVGA(320×240)
IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Най-разпространени браузъри като IE, Google Chrome, Firefox,
Opera или еквивалент

RJ-45 (10/100BASE-T)
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ОБЩИ

Работна влажност
Захранване

0 - 90 %
DC и PoE (802.3af)

Камерите задължително се окомплектоват с монтажни кутии и стойки за стълб.
2.2. Минимални технически характеристики за куполни моторизирани камери за
обзорно наблюдение тип 2 - 2 броя

-

-

1/3 "Сензор за прогресивно сканиране CMOS 1080P(1920X1080)
Мин. Осветеност:
0.05 Lux (Цветен) (F1.6,AGC ON),
0.01 Lux (B/W) (F1.6,AGC ON)
Обектив: f=4.9~98 мм
IRIS: F1.6~F22
Ъгъл на видимост: 55.8°(wide) ~ 3.2°(tele)
Минимално разстояние до обекта: 10мм~1500мм
Оптично увеличение: 20х
Електронен затвор: 1/25~1/30,000s
Ден/Нощ: (Авто / Цветно / Черно)
Фокус: Автоматично / Ръчно
AGC: Автоматично / Ръчно
BLC: Автоматично / Ръчно
Баланс на бялото: Автоматично / Ръчно
Отношение Сигнал/Шум: >52dB
Широк динамичен обхват на изображението
Огледално изображение: Ниво, наклон, център
Намаляване на шума: 3D
Решение: HISILICON 3516D
Видео кодиране: H.264
Двоен поток
Резолюция на изображението: Основен поток 1920x1080 1080P 1280X960 960P
1280X720 720P; Под поток 704x576; D1 352X288 CIF
Аудио кодиране: G.711ulaw
Протокол ONVIF
Протокол за мрежа: TCP/IP HTTP DHCP DNS DDNS RTP RTSP PPPoE NTP UPnP
SNMP SMTP FTP
Порт: 1 канален аудио вход, 1 канален аудио изход, 1 канален алармен вход, 1
канален алармен изход, 1 канален мрежов порт, 1 канален аналогов изход 1
канален захранващ вход
IR разстояние: 150м
Pan Обхват: 360°
Tilte Обхват: - 10 ° ~ 90 ° автоматично завъртане
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-

Ръчно задаване на скоростта: Хоризонтална: 0.01 ° / s - 350 ° / s, Вертикална: 0.01 °
/ s - 120 ° / s
Предварително зададена скорост: Pan: 350°/s Tile: 120°/s
Предварително зададени точки:
256
Автоматичен обход: 8 групи (32 Предварително зададени / групи)
Автосканиране: 8 групи (настройка на лявата и дясната граница)
Сканиране по шаблони: 4 групи
OSD меню: Английски
Функция за синхронизация
Аларма: 1 вход / 1 изход
Захранване: DC12V±10%
Енергийна консумация: не повече от 50W
Работна температура: -35°c +60°
Влажност: до 95%, без кондензация
Ниво на защита: IP66, 3000V
Тегло: 6.5 к

Камерите задължително се окомплектоват с монтажни кутии и стойки за стълб.
2.3. Минимални изисквания към монофазни, интерактивни, непрекъсваеми
токозахранващи системи (UPS) – 9 броя:
Непрекъсваемите захранващи устройства трябва да са оборудвани с микропроцесорно
управление, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защити от
претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията
Задължителни минимални основни характеристики:
- Номинална мощност (VA)
650
- Мощност
360W
- Технология
Line interactive
- Време за трансфер
2~6ms
- Тегло
<5кг
Входни характеристики
- Входно напрежение
230 V
- Входяща честота
50-60 Hz +/-5Hz
- Диапазон на входното напрежение
162 V - 292 V
Изходни характеристики
- Изходно напрежение
230 V ± 10 %
- Номинална изходна честота
50/60 Hz ±1 %
Акумулатори
- Брой на акумулаторите
1
- Тип на акумулатора
12 V-7 Ah
2.4. Минимални изисквания към монофазни, интерактивни, непрекъсваеми
токозахранващи системи (UPS) – 1 броя:
Непрекъсваемите захранващи устройства трябва да са оборудвани с Микропроцесрно
управление, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защити от
претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията
Задължителни минимални основни характеристики:
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- Номинална мощност (VA)
- Мощност
- Технология
- Време за трансфер
- Тегло
Входни характеристики
- Входно напрежение
- Входяща честота
- Диапазон на входното напрежение
Изходни характеристики
- Изходно напрежение
- Номинална изходна честота
Акумулатори
- Брой на акумулаторите
- Тип на акумулатора

1100
660W
Line interactive
2~6ms
<9кг
230 V
50-60 Hz +/-5Hz
162 V - 292 V
230 V ± 10 %
50/60 Hz ±1 %
2
12 V-7 Ah

2.5. Минимални технически характеристики към комутатор ТИП 1 – 9 броя:
- 5‐ портов Layer 2 POE суич.
- 4 порта х 10/100Base‐ TX POE,
- 1 x uplink порт 10/100Base‐ T.
- Поддържани протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE802.3af,
IEEE802.3at, MDI/MDIX selfadaptation.
- Максимална мощност на порт 30W. Обща мощност 58W.
- Комутаторна способност: 1Gbps, буферна памет 448Кb,
- Големина на адресната таблица: 1K,
- Packet forwart: 744Кpps. Flow control.
- Вградена гръмозащита 1KV.
- Работна температура ‐ 10Cº~50ºC.
2.6. Минимални технически характеристики към комутатор ТИП 2 – 1 брой:
-

Layer 2;
8 POE порта 10/100/1000 Base-T;
Размер на MAC таблицата 4K;
Буферна памет 1.5MB;
Захранване DC 9V/1A;
Превключващ капацитет: 16G
Процент на пренасочване на пакети: 11.9Mpps
Режим на обмен: Съхранен и препращане
Влажност на средата: 10%~90%
Работна температура – от 0º~45ºC;
Вградена гръмозащита: Common mode 4kV, Differential mode 0.5kV;

2.7. Минимални изисквания за комуникационните шкафове за външен монтаж –
9 броя;
Да са с подходящи за вместване на оборудването размери, но не по-малки от
500х400х200 мм;
7

-

да са оборудвани със заключваща система, гарантираща защита от прах, вода и
външни въздействия;
да са оборудвани с планки за лесен монтаж на стена или стълб;
да са оборудвани със секретна ключалка;
да са оборудвани с 1 бр. контакт шуко
да са оборудвани с терморегулатор
да са оборудвани с вентилатор

2.8. Минимални изисквания за мрежов рекордер– 1 брой;
- 16 канален мрежов рекордер
- Функции : на живо, запис, възпроизвеждане, търсене на движение, архивиране,
компютър и мобилни устройства
- Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона,
Липсващи/изоставени обекти.
- USB мишка и клавиатура
- Видео изход: 1080p HDMI,
- Аудио вход: 1 канал
- Аудио изход: 1 канал
- Net интерфейс: Gigabit
- USD интерфейс: 2 USB
- PTZ контрол: 1 RS485
- Захранване: AC 100~240 V, 50/60 Hz
- Работна температура: 0-50С
- Влажност на средата: 10%-90% RH
- Функции:
 Запазеното видео в универсален iTunes формат:
 Дигитален Zoom
 До 24 TB вътрешна памет
 Заглушен видеоклип
 Интегрирани аларми
 Безплатни бъдещи актуализации
 Едновременно предаване на живо и записани кадри
- Мрежови възможности (Network Interface Card) –RJ45 10/100/1000
- Едновременно възпроизвеждане на 16 камери.
- 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация.
- Различни режими за настройка на записа ‐ непрекъснат, ръчен, при движение.
- Поддържани марки IP камери: ONVIF
- Приложения за наблюдение: Windows, Android;
2.9. Минимални технически характеристики за Твърди дискове - 4 броя:
Твърдите дискове трябва да са с надеждна конструкция, подходящи за използване в
„облачни“ решения, с капацитет не по-малък от 4 TB. Дисковете трябва да са разработени за
използване в системи за видеонаблюдение - трябва да използват стандартния за отрасъла
формфактор 3.5”, с дебелина на корпуса 26.1 мм, SATA интерфейс със пропускателна
способност не по-малка от 6 Гбит/с .
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2.10. Минимални изисквания към настолна работна станция за центъра за видео
наблюдение – 1 бр.:
Работната станция трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
- 4-ядрен процесор Intel 3.0Ghz/, 6MB cache,
- Оперативна памет 8GB DDR4
- Твърд диск: 500 GB, Integrated SATA Controller
- DVD+/-RW,
- Видеокарта 2GB DDR3, PCI Express 3.0 x16, изходи за монитор - 4 броя
- Мишка и клавиатура
- Операционна система Windows 10 Pro
2.11. Минимални технически характеристики за монитори ТИП 1 –1 броя:
- 27” IPS дисплей;
- LED подсветка;
- Отношение 16:9;
- Разделителна способност 1920х1080;
- Яркост: 250cd/m2;
- Контраст: 1000:1;
- Зрителен ъгъл: H178ºхV178º;
- Време за реакция: 6 ms;
- Интерфейси: HDMI, VGA,
- VESA mount;
- Захранване: AC100-240V;
2.12. Минимални технически характеристики за монитори ТИП 2 –2 броя:
-

23.8” FULL HD IPS LCD дисплей;
LED подсветка;
Отношение 16:9;
Разделителна способност 1920х1080;
Яркост: 230cd/m2;
Контраст: 1000:1;
Зрителен ъгъл: H178ºхV130º;
Време за реакция: 9ms;
Възможност за завъртане на екрана на ляво и на дясно около оста на стойката 45°
Възможност за регулиране на височината
Интерфейси: HDMI, VGA, DP1.2;
VESA mount;
Захранване: AC100-240V.

2.13. Минимални технически характеристики за комуникационен шкаф -1 брой
- Комуникационен шкаф със стъклена врата и рамка.
- Свободно-стоящ
- Размери:
 Широчина 600мм,
 Дълбочина 800мм,
 Височина 770мм.
-

Максимално натоварване: 60 кг.
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Технически изисквания за осъществяване на комуникационна свързаност между
отделните обекти в рамките на системата
o Предоставянето на услугата (комуникационна свързаност) следва да се осигури за
всички посочени в Таблица 1 по-долу точки. Логическата конфигурация на комуникационната
свързаност между локациите, описани в Таблица 1, се извършва в съответствие с техническото
решение за изграждане на Системата;
o Да се осигури възможност за приоритизиране на трафика маркиран като real time
business. За доказателство е необходимо да се посочи описание на връзките и скоростите,
както и типа на предоставената за ползване свързаност.
o Да се осигури изцяло цифрова свързаност, симетрична и с упоменатите в общите
изисквания скорости в Таблица 1.
o Да се осигури висока надеждност и сигурност на мрежата - uptime >= 89%
o Да се осигури минимум по един брой VLАN на локация.
o Да се осигури разграничаването и задаването на приоритети на поне три различни
типа IP трафик в мрежата.
o Да се осигури свързаност от типа „всеки с всеки“ (full mesh) в така изградената L2
мрежа.
o Всички свързаности към Layer 2 мрежа на Възложителя със симетрични скорости
(download:upload – 1:1).
o L2 свързаността не трябва да ползва публична Интернет среда.
Технически изисквания към интерфейсите:
o
Участникът да предостави цифрова свързаност до всяка точка и абонатен
интерфейс Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX, UTP, RJ-45 (конвертор) или еквивалентен.
Участникът следва да опише трасетата, използвани за предоставяне на свързаността до всяка
точка, които да са собственост на кандидата;
o
Участникът да предостави свързаност тип Point-to-Point между точки за достъп
до метро мрежата, собственост на кандидата - един оператор за цялата поръчка.
o
Участникът да предостави Full Duplex свързаност: Симетрично съотношение на
входящ и изходящ трафик.
o
Участникът да може да предостави услугата в режим на работа на порта Trunk.
o
Участникът да предоставя в мрежата си поддръжка на качество на услугите
(QoS) базирано на стандарта IEEE802 или еквивалентен.
o
Участникът да предостави на Възложителя свобода и независимост при Layer 2
дизайна на мрежата, като избор и разпределение на IP адресно пространство, маршрутизиране,
наблюдение и управление.
o
Предлаганото техническо решение трябва да се базира на 100% гарантирана
симетрична, надеждна, висококачествена и непрекъсваема свързаност до съответната точка на
Възложителя в пълно съответствие с всички изисквани технически параметри;
o
Доставчикът трябва да разполага с регионални (поддържащи територията на
ГРАДА) структури за денонощно техническо обслужване на клиентите си – поддръжка на
крайни мрежови устройства и кабелни трасета;
o
Изпълнителят трябва да разполага с такъв капацитет на пренос между отделните
POP, който да гарантира напълно изискваният капацитет и да отговаря на критериите за
качеството на услугата до съответните точки в настоящото задание. Доказва се с описание на
използваната мрежа в предлаганото техническо решение;
o
Комуникационните трасета между POP на Доставчика и точката на
присъединяване до съответният CE порт се изграждат и поддържат от името на Доставчика;
o
Свързаността във всички заявени точки трябва да има капацитет, който е на
100% гарантиран и симетричен;
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o
Свързаността към CE (Customer Edge) трябва да е Ethernet 10/100/1000 BASE
TX, Full Duplex или еквивалентен.
o
Мрежата да притежава напълно свързана топология, което предполага високо
ниво на резервираност на възможните маршрути между всеки две точки.
o
Не се допуска използването на публична Интернет среда при предоставянето на
предоставяне на услугата виртуална мрежа за пренос на данни.
o
MTU на Ethernet интерфейса от страна на комуникационното устройство на
Възложителя е 1500 байта. Пакети с MTU 1500 байта трябва да се трансферират от всички PE
устройства в мрежата на Доставчика без пакетна фрагментация.
o
При изграждане на L2 VPN свързаност, да се осигурят следните възможности:
 Техническа поддръжка по схемата 24x7x365 Help Desk, работеща Trouble Ticket
система за обслужване на клиентите и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на
възникнали проблеми.
 Управление чрез Център за управление и контрол на мрежата.
o
Проектиране на системата, изграждане и въвеждане в експлоатация на системата
електронно наблюдение и съгласуване по надлежния законов ред, за сметка на Изпълнителя.
Описанието на начина за изпълнение на Техническите изисквания следва задължително да
залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора
за изпълнение на обществената поръчка.
Таблица 1

Адрес и описание на точката в
гр. Смядово
гр. Смядово, Централен площад 2
гр. Смядово, Автогара
гр. Смядово, Детска градина
гр. Смядово, Вход-изход от Ришки
проход,
гр. Смядово, Вход-изход от Шумен,
ж.п.прелез
гр. Смядово, Вход- изход за
Преслав
гр. Смядово, Кръгово движение на
пл. Възраждане
гр. Смядово, Пешеходната пътека и
кръстовището пред училището
гр. Смядово, детска площадка по
бул. Ришки проход,
гр. Смядово - Мониторинг Център

GPS координати
43° 3'51.57"С,27°
0'50.43"И
43° 3'54.61"С,27°
0'59.16"И
43° 3'47.60"С,27°
1'4.98"И
43° 3'45"С,27° 1'32"И
43° 4'20.87"С, 27°
1'55.49"И
43° 4'17.74"С, 27°
0'24.84"И
43° 4'5.44"С, 27°
0'46.96"И
43° 4'3.11"С, 27°
0'54.63"И
43° 3'50.13"С, 27°
0'55.05"И
43° 3'52.44"С,27°
0'49.31"И

Мрежова
свързаност
/капацитет/
Mbps

Забележка

20 Mbps
10 Mbps
20 Mbps
20 Mbps
20 Mbps
20 Mbps
10 Mbps
20 Mbps
10 Mbps
150 Mbps

Възложителят ще осигури захранване 220V до всички точки/кръстовища, посочени в
Таблица 1 и заземяване, където то е необходимо.
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В периода на изпълнение на договора по проекта, Възложителят ще осигури съдействие на
Изпълнителя, когато последният изгражда/поддържа свързаност до всички точки, посочени в
Таблица 1 по-горе.
Организация на работата при Възложителя
o Възложителят ще осигури обособена локация/ сървърно помещение и зала за
наблюдение, където ще може да се колокира оборудването за изпълнение на
поръчката, както и гарантира, че в помещението и залата за наблюдение:
 има напълно независими 220V AC захранване.
 е налично напълно независими 48V DC ел. системи със стартова конфигурация
от 100A за всяка
 има контрол на климата и влажността
в помещението.
 налична е система за мониторинг и контрол на въздуха.
 се разполага противопожарна система.
 разполага с качествена оптична свързаност.
 разполага със система за контрол на достъпа.
Технически спецификации относими към опцията за допълнително възлагане:
Възложителя запазва правото си за заявява допълнителни адреси към системата за
електронно наблюдение, като за всеки един нов адрес или група от адреси според
нуждите на Възложителя трябва да се предостави оферта, която да отговаря на
заложените в настоящата документация всички изисквания на Възложителя. Участника
ще трябва за всеки един нов адрес да изпълни минимално заложените изисквания
относно:





Функционални възможности на системата
Минимални технически изисквания към услугата и системата за електронно
наблюдение, чрез която ще се предоставя услугата за електронно наблюдение
Технически изисквания за осъществяване на комуникационна свързаност
между отделните обекти в рамките на системата
Технически изисквания към интерфейсите

12

