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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 
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„ПОДДРЪЖКА И ПРОФИЛАКТИКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОМПЮТЪРНА 

И ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВРАЦА“ 
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I. Описание на видовете работи, предмет на процедурата: 

 

 Обществената поръчка е с предмет: „Поддръжка и профилактика на 

съществуващи компютърна и телефонни мрежи в сградата на Община Враца”, 

която се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП). 

 

Поддръжка и профилактика на съществуващи компютърна и телефонна 

мрежи в административната сграда на Община Враца, находяща се в гр. Враца, 

ул.”Стефанаки Савов”№6. Същата е публична общинска собственост, намира се в УПИ 

І-197, кв.30 на ЦГЧ и обхваща поземлен имоти с идентификатор 12259.1020.197, по КК 

на гр. Враца. 

 По време на изпълнението на СМР за обект: Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца, който се изпълнява по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е необходимо да се осигури непрекъснат 

режим на работа на общинската администрация, като съществуващите компютърна и 

телефонна мрежи се изключват, демонтират и местят на временните работни места,а 

след приключване ремонта на съответната част от сградата се профилактират и връщат 

обратно. Същевременно следва ежедневно да се осигурява фронт за работа на 

изпълнителя на ремонтно-строителните дейности, което изисква непрекъснато 

присъствие в административната сграда на Община Враца. 

 Не се предвижда влагането на нови материали, а ще се използват 

съществуващите кабели, които само ще се профилактират и ще се подменят само 

повредени и скъсани участъци. 

 

II. Организация на работата 

По време на изпълнение на дейностите по поддръжка и профилактика на компютърната 

и телефонна мрежи, Изпълнителят следва да спазва изискванията на следните 

нормативни документи: 

- Изискванията на всички нормативните документи за извършване и приемане на 

компютърни и телефонни мрежи; 

 

III. Изисквания за качеството на предвидените работи. 

Основните материали, които ще се използват по време на строителството са 

съществуващи и отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата нормативна 

уредба на РБългария и ЕС.Необходимо е да се спазят изискванията за поддръжка и 

профилактика на съществуващите компютърна и телефонна мрежи,с оглед 

ефективното им и безпроблемно подпомагане на работния процес на администрацията 

на Община Враца. 

Всички съществуващи материали отговарят на следните изисквания,като по 

време на поддръжката и профилактиката на компютърната и телефонна мрежи, 

изискванията към тях не се променят : 

 Да са устойчиви на атмосферни условия 

 Да са устойчиви на вандализъм 

 Да не променят външните си характеристики (форма и цвят) 

 Да не променят техническите си характеристики 

 Да не са вредни за здравето 

 

 

 



IV. Изисквания за опазване на околната среда. 

По време на поддръжката и профилактиката на компютърната и телефонна мрежи, 

няма да има отделяне на вредни вещества замърсяващи околната среда и въздуха. 

Отпадъците ще се изхвърлят на определените от Община Враца места. 

 


