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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Внедряване на видеосистема за разпознаване на регистрационни номера на автомобили,
усъвършенстване, интегриране и сервизно обслужване на системата за контрол на достъпа

на територията на МВнР-ЦУ”

Цел и предмет на обществената поръчка
             Цел и предмет на настоящата обществена поръчка е „Внедряване на видеосистема за разпознаване на регистрационни номера
на автомобили, усъвършенстване, интегриране и сервизно обслужване на системата за контрол на достъпа на територията на МВнР-
ЦУ”, наричана за краткост още „системата”.

Обхват на техническото задание

             Поръчката обхваща всички доставки и дейности, необходими за постигане на целта й: разработка и/или доставка и интегриране
на  програми,  доставка  на  техническо  оборудване,  монтаж,  инсталиране,  интегриране,  настройки,  тестване,  пускане  в  редовна
експлоатация  и  сервизно  обслужване  (включително  актуализиране  на  програми  и  функционалности)  на  усъвършенстваната  и
интегрирана система за контрол на достъпа на територията на ЦУ-МВнР.           

            Техническата  спецификация по  Обособена позиция № 1 дефинира изискванията  към внедряване на видеосистема  за
разпознаване на регистрационните номера на МПС, които очакват пропускане на входовете и изходите на: КПП 1 и 3, нива -1 и -2 на
подземния паркинг, т.е. на всички места, където има контрол на достъпа за МПС, задължителното ѝ интегриране със системата за
контрол на достъпа, осигуряване на нови функционални възможности на обновената интегрирана система и гаранционно обслужване.

            Техническата спецификация по Обособена позиция № 2 дефинира изискванията към доставка на техническо оборудване за
внедряване на видеосистема за разпознаване на регистрационни номера на автомобили, усъвършенстване и интегриране на системата
за контрол на достъпа на МПС на територията на МВнР-ЦУ.

      Техническата спецификация по Обособена позиция № 3 дефинира изискванията към извършване на абонаментно сервизно

обслужване и извънгаранционна поддръжка на частта от интегрираната система за контрол на достъпа, охрана и видеонаблюдение,
която няма да бъде обновена по Обособена позиция № 1 на обществената поръчка и която не попада в обхвата на гаранционната
сервизна поддръжка и съответните срокове по нея. 
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      Техническата спецификация по Обособена позиция № 4 дефинира изискванията към извършване на абонаментно сервизно

обслужване и извънгаранционна поддръжка на пропускателни съоръжения за автомобили.

Описание на функциониращата система за контрол на достъпа на територията на МВнР

1. Кратко описание

               На територията на сградата на Министерството на външните работи в гр. София, ул. „Александър Жендов" № 2, функционира
внедрена от „Крус електроник” ООД система за контрол на достъпа на служители,  посетители и МПС, базирана на безконтактни
електронни идентификационни карти, включваща интегрирани програмни продукти, сървърно и техническо оборудване, компютърни
системи,  пропускателни  съоръжения  и  идентификационни  карти.  Всички  пропускателни  съоръжения,  четци  и  контролери  се
управляват от интегрирана система за сигурност,  контрол на достъпа и отчитане на работното време,  работеща в реално време и
ползваща база данни MS SQL Server 2008. Системата е с нестандартен комуникационен интерфейс и криптирана база данни.

              Безконтактните електронни карти за идентифициране на МПС са спрени от производство поради промяна в методите за
идентификация на новите системи за контрол на достъпа и осъществяване на автоматизиран пропускателен режим. Наличните карти за
МПС са на привършване,  което ще създава бъдещи затруднения по издаването на нови пропускателни документи за автомобили.
Антените, разположени на входовете и изходите с бариери, предназначени за четене на безконтактните карти за идентифициране на
превозните средства, поради дългата употреба са в лошо техническо състояние и не подлежат на ремонт. Същите оказват негативно
влияние на защитните системи на някои от по новите модели автомобили, което създава проблем на част от служителите.

2. Входове и изходи на КПП 1 и КПП 3 за надземния паркинг 

             

              Пропускането на МПС на територията на министерството за паркиране на надземния паркинг става през две КПП-та
(контролно-пропускателни пункта) - КПП 1 (откъм зала „Универсиада”) и КПП 3 (откъм бул.  „Цариградско шосе”),  оборудвани с
пропускателни бариери и автомобилни блокери и предоставящи достъп след положителна идентификация както на водача с личната му
безконтактна карта, така и на автомобила чрез закрепената към него безконтактна карта - транспондер за четене от голямо разстояние.
Посетители с МПС се пропускат на територията на МВнР ръчно от служител на охраната след регистрация на личните данни и данните
на автомобила.
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               Пред входа за МПС откъм бул.  „Цариградско шосе” (КПП 3) има монтирано електронно седемсегментно светодиодно
информационно  табло,  което показва  наличните  паркоместа  в надземния  паркинг,  както  и време,  дата  и температура  на  околния
въздух. Същото информационно табло имаше и на другия вход за МПС откъм зала „Универсиада” (КПП 1), но поради повреда и
невъзможност за ремонт беше демонтирано. 

3. Вход и изход за подземния паркинг и входове и изходи на подземни нива -1 и -2

              Пропускането на МПС към/от подземния паркинг и автомивката през автоматичните врати се извършва с личната карта на
водача на МПС. Посетители не се допускат на територията на подземния паркинг.

              Влизането през автоматичните бариери на нива -1 и -2 на подземния паркинг се извършва след положителна идентификация на
МПС по транспондера му. Излизането през автоматичните бариери на нива -1 и -2 е възможно след положителна идентификация на
водача с личната му безконтактна карта на четци, монтирани пред бариерите за изход от нивата -1 и -2.
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Изисквания за изпълнение на обществената поръчка:

Обособена позиция № 4 – Техническа спецификация

„Абонаментно сервизно обслужване и извънгаранционна поддръжка на съоръжения,
осъществяващи пропускателния режим за автомобили на територията на МВнР-ЦУ”

             

            Изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция № 4 обхваща извънгаранционната техническа поддръжка и

ремонт на следните съоръжения:

1. Сервизна поддръжка на бариери K4 COLORADO – 4 броя, включваща следните дейности:

 Проверка на закрепването на балансовите пружини, притягане на гайките;

 Проверка на закрепването на редуктора, притягане на гайките;

 Проверка на устройството за аварийно деблокиране на бариерата;

 Проверка на балансирането на рамото, настройка при необходимост;

 Проверка на лостовия механизъм за сгъване на рамото, регулиране;

 Проверка на антикорозионното покритие на бариерата,  при необходимост възстановяване на драскотините със спрей

RAL3002 или еквивалент, с червен цвят;

 Проверка на функционирането на индуктивния детектор за блокировка;

 Цялостно тестване на работата на бариерата – изисква наличие на валидна карта.

2. Сервизна поддръжка на бариери B2000-C – 4 броя, включваща следните дейности:

 Проверка на закрепването на балансовите пружини, притягане на гайките;
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 Проверка на закрепването на редуктора, притягане на гайките;

 Проверка на устройството за аварийно деблокиране на бариерата;

 Проверка на балансирането на рамото, при необходимост настройка;

 Проверка на редуктора, при необходимост – подмяна на дефектирали детайли, доливане на масло;

 Проверка на антикорозионното покритие на бариерата,  при необходимост възстановяване на драскотините със спрей

RAL3002 или еквивалент, с червен цвят;

 Проверка на функционирането на индуктивния детектор за блокировка;

 Цялостно тестване на работата на бариерата – изисква наличие на валидна карта.

3. Сервизна поддръжка на роуд блокери RB 650STHH – 3 броя, включваща следните дейности:

 Смазване на шарнирите на подвижната част;

 Почистване на подвижните съединения;

 Проверка на нивото на маслото в резервоара, доливане при необходимост;

 Проверка на съединителните накрайници и хидравличните маркучи за утечки;

 Проверка на положението и закрепването на крайните изключватели;

 Проверка на функционирането на индуктивния детектор за блокировка;

 Цялостно тестване на работата на роуд блокера – изисква наличие на валидна карта.

4. Сервизна поддръжка на стопери (боларди) DK 500/LIGHT – 4 броя, включваща следните дейности:

 Почистване на вътрешността на корпусите;

 Проверка на дистанционните предаватели;

 Цялостно тестване на работата на стопера.
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