Технічні та цінові вимоги до постачальника з охорони майна, спостереження та
обслуговування тривожної сигналізації на об'єкті Замовника
Постачальник послуг з охорони майна, спостереження та обслуговування тривожної
сигналізації на об'єкті Замовника для забезпечення високої якості та надійності надання
послуг повинен:
- для здійснення охорони використовувати ППК: «Оріон-4Т.3.2». «Оріон-8Т.3.2»,
«Оріон-16Т.3.2» та «Оріон-1ТК» у протоколі «Мост»;
- для передачі інформації від об'єкта до ПЦС використовувати виключно
протоколи обміну, що не уможливлюють підміну або блокування приладів:
- приймально-контрольних;
- автоматизовану тактику охорони.
- на сигнал «Тривога» забезпечити виїзд наряду охорони.
- підтвердити наявність у виконавця власного ПЦС що відповідає ДСТУ ЕN
50518-1:2014, ЕN 50518-2:2014, ЕN 50518-3:2014 прийнятих наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 та не менше
6 груп затримання у Печерському районі м. Києва.
- надати здійснення цілодобового спостереження та реагування (безпосереднього
виїзду) на об'єкт охорони протягом 10 хвилин, у разі надходження на ПЦС сигналу
тривоги. Результати виїзду повідомляються власникові об'єкта. У разі виявлення
порушення цілісності об'єкта забезпечується його фізична охорона, а у разі виявлення
на об'єкті правопорушників їх затримання.
- підтвердити наявність у учасника сертифікату відповідності, який підтверджує
якість надання послуг з проектування, монтажу та технічного обслуговування систем
охоронної сигналізації, виданий відповідним органом з сертифікації акредитованим
національним органом України з акредитації.
- підтвердити, що послуги будуть надаватись з використанням власного
автотранспорту Учасника;
- підтвердити, що всі працівники групи реагування (наряду охорони) мають
визначені Законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування
владних функцій щодо правопорушників, бути забезпечені формених одягом,
вогнепальною табельною зброєю, переносними радіостанціями, спеціальними
засобами індивідуального захисту та самооборони, які відповідають чинному
законодавству.
Ціна Договору залежить від дислокації об’єкту Замовника; кількості охоронюваного
майна Замовника; кількості систем встановлених на об’єкті Замовника спільно діючих

технічних засобів, призначена для передачі на пульт централізованої охорони сповіщень про
проникнення на об’єкт чи порушення цілісності його архітектурно-будівельних конструкцій;
кількості систем встановлених на об’єкті спільно діючих технічних засобів, призначених для
передачі на пульт централізованої охорони Виконавця сповіщень про терміновий виклик наряду
охорони на об’єкт Замовника; комплексу заходів, що здійснюється за допомогою ПЦО, у
визначений Договором період часу з метою отримання по каналам зв’язку сповіщень про стан
сигналізації та сукупності організаційно – технічних заходів, здійснюваних Виконавцем на
об’єкті Замовника з метою забезпечення функціонування сигналізації при виникненні
несправностей, хибних спрацювань засобів охоронного призначення або згідно заявки Замовника
охоронних послуг, які можуть бути усунені безпосередньо на об’єкті і не потребують заміни
складових частин сигналізації або їх конструктивних елементів.

Ціна Договору може змінювати у разі зміни норм витрат Виконавця на виконання заходів
охорони по Договору, у тому числі при проведенні державної індексації доходів населення,
інших заходів, що викликають зміну суми витрат на утримання Виконавця, вартість охоронних
послуг по Договору змінюється Сторонами на основі наданого Виконавцем письмового
повідомлення Замовнику без переоформлення договору, шляхом підписання Сторонами нового
Розрахунку до цього Договору.
Підписання Замовником нового до Договору за новими тарифами є достатньою підставою
для залишення Договору в силі. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця за новими
тарифами з дня їх затвердження Сторонами.

