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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05028

Поделение: Министерство на икономиката

Изходящ номер: 12-00-1208 от дата 30/10/2015

Коментар на възложителя:
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки с 

уникален код 9047208

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката

Адрес
ул. Славянска № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
02 9407289; 02 9407265

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Стойчо Стоев – старши експерт в отдел „Информационно обслужване“, 

дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление 

при кризисни ситуации”;Стела Динева– главен юрисконсулт, отдел 

„Правно осигуряване на обществените поръчки“, дирекция „Правна”

E-mail Факс
e-docs@mi.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mi.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/prodaljavane-pravoto-na

-polzvane-i-poddrajka-na-specializirani-softuerni-produkti-za-

nujdite-na-min-1043-c342-1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Продължаване правото на ползване и поддръжка на специализирани 

софтуерни продукти за нуждите на Министерството на икономиката по 

три обособени позиции:

1.Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен 
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софтуер за защита на електронната поща в Министерството на 

икономиката на софтуерния продукт F-Secure Inbound Protection за 

600 потребителя за една година;

2.Подновяване на техническа поддръжка (Support & Subscription) на 

съществуващи VMware лицензии за две години; 

3.Продължаване правото на ползване на софтуерен продукт Syncsort 

DPX (резервиране и архивиране на данни и информационни системи) за 

две години.

Всеки участник може да представи оферта за участие по една или 

повече обособени позиции на обществената поръчка. Не се допуска 

представяне на варианти. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на 

офертите, като ще бъдат отворени в работен ден, следващ крайната 

дата на подаване на офертите, в 14:00 ч. в сградата на 

Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8.

Източник на финансиране: държавния бюджет.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 48223000

Доп. предмети 48761000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Услугата включва:

1.Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен 

софтуер за защита на електронната поща в Министерството на 

икономиката на софтуерния продукт F-Secure Inbound Protection за 

600 потребителя за една година;

2.Подновяване на техническа поддръжка (Support & Subscription) на 

съществуващи VMware лицензии за две години; 

3.Продължаване правото на ползване на софтуерен продукт Syncsort 

DPX (резервиране и архивиране на данни и информационни системи) за 

две години.

Прогнозна стойност

(в цифри): 47000   Валута: BGN

Място на извършване

Република България код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. По позиция 1: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на 

антивирусен софтуер за защита на електронната поща в МИ на 

софтуерния продукт F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя 

за една година" :1.Участникът трябва да осигури продължаване 

правото на ползване и поддръжка на антивирусен софтуер за защита на 

електронната поща в МИ на софтуерния продукт F-Secure Inbound 

Protection за 600 потребители заедно с актуализираните версии на 

продуктите и пълна техническа поддръжка за една година.2. 

Предоствянето на услугата се удостоверява с лицензен сертификат от 

производителя  F-Secure със срок на действие една година. 

3.Сертификатът трябва да бъде с начална дата на действие 13.12.2015 
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г..Начин на плащане: За поръчката ще се сключи договор. Плащането 

ще се извърши  по банкова сметка на Изпълнителя до 15 работни дни 

след подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на лицензиония сертификат за правото на ползване от F-

Secure и представяне на оригинална фактура.По позиция 

2:„Подновяване на техническа поддръжка (Support & Subscription) на 

съществуващи VMware лицензии за две години:1. Участникът трябва да 

осигури подновяване на техническата поддръжка (Support & 

Subscription) за период от 2 години (от 19.12.2015 г. до 

18.12.2017г.) на следните съществуващи VMware лицензи:

•VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor - VS5-ENT-PL-C - 

4 бр.

•VMware vCenter Server 5 Standart for vSphere 5 (per instance) - 1 

бр.

•VMware vSphere 5 Essential Kit for Retail and Branch Offices: 

Starter Kit - VS5-RB ES-C - 1 бр

2. Подновяването на техническата поддръжка трябва да бъде с начална 

дата на действие 19.12.2015 г.

3. Предоствянето на услугата се удостоверява, чрез справка  в 

Интернет страницата на производителя VMware със срок на действие 

две години.Начин на плащане:  За поръчката ще се сключи договор. 

Плащането ще се извърши   по банкова сметка на Изпълнителя до 15 

работни дни след удостоверяване подновяването на техническата 

поддръжка, което се извършва, чрез справка  в Интернет страницата 

на VMware. Заплащането на услугата се извършва въз основа на 

платежен документ (фактура – оригинал) по банкова сметка на 

Изпълнителя. Позиция 3:„Продължаване правото на ползване на 

софтуерен продукт Syncsort DPX (резервиране и архивиране на данни и 

информационни системи) за две години“:1.Участникът трябва да 

осигури подновяване на техническата поддръжка и софтуерното 

съпровождане (Bronze Level Maintenance за общо 2TB File Level + 2TB 

Block Level лицензи) за период от 2 години.2.Подновяване на 

техническата поддръжка и софтуерното съпровождане да бъде с начална 

дата на действие 30.01.2016 г.3.Техническата поддръжка да включва 

инсталиране и конфигурация на системни компоненти, прилагане на 

поправки, сервизни пакети и нови версии, оказване на техническа 

помощ и консултации при използването на софтуера.4.Софтуерното 

съпровождане да включва получаване на всички поправки, сервизни 

пакети и нови версии на софтуера.Начин на плащане:  За поръчката ще 

се сключи договор.Плащането ще се извърши по банкова сметка на 

Изпълнителя до 15 работни дни след удостоверяване подновяването на 

техническата поддръжка, което се извършва, чрез предоставяне на 

сертификат за валидност за 2-годишния период. Заплащането на 

услугата се извършва въз основа на платежен документ (фактура –

оригинал) и приемо-предавателен протокол за предоставен сертификат, 

по банкова сметка на Изпълнителя.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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Срок за получаване на офертите

Дата: 10/11/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

1. Представяне на участника (оригинал) по образец.Офертата, както и 

приложенията към нея се подават на български език. Офертата се 

подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично 

упълномощен със заверено пълномощно негов представител и се 

подпечатва с печата на участника.2. Копие на документ за учредяване 

на обединение, когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият.Ако в споразумението не е определен 

представляващия обединението, се представя документ, подписан от 

всички участници в обединението, в който се определя лицето, което 

представлява участника в процедурата. Споразумението за 

обединението следва да бъде със срок, не по–малък от този за 

изпълнение на поръчката. 3.Заверено пълномощно на лицето, 

подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой 

документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 

участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа 

всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 

изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 

офертата и да представлява участника в процедурата. Когато 

завeреното пълномощно е изрично за участие в настоящата процедура 

се представя в оригинал, когато е общо за участие в различни 

процедури се представя в заверено от участника копие. Заверено 

пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е 

обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване 

няма определено лице, което да представлява обединението.4.Всеки 

участник да представи оторизационно писмо от производителя или 

негов оторизиран представител за България за правото да доставя и 

извършва техническа поддръжка на предлаганите продукти - важи за  

Позиция 1 и Позиция 2. 5. Техническо предложение – по образец;6. 

Ценова оферта – по образец. 7. Декларация по образец в оригинал, че 

участникът няма да ползва/ще ползва подизпълнител. Декларацията се 

подава и в двата случая: когато се ползва и когато не се ползва 

подизпълнител. Когато се използва подизпълнител, следва да бъде 

подадена и декларация за съгласие за участие като подизпълнител по 

образец в оригинал.8. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата(оригинал), подписан от представляващия участника. Списъкът 

се поставя като първи начален документ в предложението на 

участника.

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или в 

заверено от участника копие.Документите, представени на чужд език 

се представят и в превод на български език. 
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 10/11/2015 дд/мм/гггг
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