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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. ”Гурко” № 6 Ви кани да подадете 
оферта за сключване на договор с предмет: „Доставка и внедряване на софтуерна система за 
одитиране и контрол на комуникационни, хардуерни и софтуерни активи за нуждите на КРС”. 

Настоящата покана е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да 

подготвите своите оферти за участие в тази процедура. Настоящата покана е публикувана в 

Агенцията по обществени поръчки с уникален № 9000484. 

Участниците следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия 

и изисквания, представени в поканата.  

Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. в деловодството на 

Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6, стая 201, съгласно срока, 

посочен в раздел V от Поканата. 

За информация и въпроси се обръщайте към: 

1. Златка Асенова – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 6, тел.: 949 21 

32, e-mail: zasenova@crc.bg. 

 

София, 2012 г. 
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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящата покана се отнася до предоставяне на услугата „Доставка и внедряване 
на софтуерна система за одитиране и контрол на комуникационни, хардуерни и софтуерни 
активи за нуждите на КРС”. 

2. В процедурата за сключване на договор може да участва всеки кандидат, който 
отговаря на предварително обявените от Възложителя условия.  

3. Настоящата публична покана ще бъде публикувана на Портала за обществени 
поръчки и в профила на купувача, съгласно разпоредбите на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, както и на 
страницата на КРС в интернет. 

 
 
РАЗДЕЛ II 
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА  

4. Обект на процедурата е избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 
„Доставка и внедряване на софтуерна система за одитиране и контрол на комуникационни, 
хардуерни и софтуерни активи за нуждите на КРС”. 
 
 РАЗДЕЛ ІІІ.  ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

5. Техническите  изисквания са съгласно Приложение 3 към настоящата покана. 
 

РАЗДЕЛ IV 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 
 
6. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или 

удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация – оригинал или нотариално 
заверено копие, издадено не по-рано от 3 (три месеца от датата на подаване на офертата; 

7. Документ доказващ валидна сертификация на Изпълнителя по ISO 9001/2000, която 
да включва изрично дейности предмет на процедурата. 

8. Срок за изпълнение на поръчката; 
9. Срок на валидност на офертата; 
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, попълнена по 

образец, съгласно Приложение 4 от документацията; 
11. Декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП  се подават, както следва: 

а) при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон; 

б) при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

в) при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, 
ал. 1 от Търговския закон; 

г) при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон; 

е) при едноличен търговец-за физическото лице-търговец; 
ж)във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата 

които представляват кандидата или участника; 
з) в случаите по т. а-ж – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал .5 от ЗОП, попълнена по 
образец, съгласно Приложение 5 от настоящата документация. 
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13. Доказателства, че кандидатът да разполага с изградена и функционираща Help-desk 
система. Да се опише подробно сервизната процедура, осигурена от Help-desk системата. 

14. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, включващи:  
- списък на изпълнени от участника договори за доставка и внедряване на 

подобен софтуер с приложени препоръки за добро изпълнение (максимум 3). 
- заверено копие на документа, с които продуктът е сертифициран   за работа с 

WindowsXP/ 7, Windows 2000/2003/2008 Server ;  
- сертификати на минимум 2-ма специалисти на изпълнителя, специализирани 

за работа със софтуера. 
15. Сравнителна таблица за доказване на съответствие на техническите 

характеристики съгласно Приложение 3 от поканата, като всеки показател посочен от 
кандидата трябва да бъде доказан с: 

- официална брошура, описваща техническите параметри на предлагания 
софтуер  изискуеми в Приложение 3;  

- посочена интернет страница на производител на оферирания от него софтуер; 
16. Списък на документите съдържащи се в офертата. 
17. Техническо предложение (Приложение 1) изготвено съгласно Технически 

изисквания (Приложение 3). 
18. Ценово предложение - изготвено съгласно Ценово предложение (Приложение 2). 
 
РАЗДЕЛ V. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

19. Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на съобщенията, 
гр. София, ул. “Гурко” № 6, и представена от участника лично или от упълномощено от него 
лице , в деловодството на Комисията на ул.“Гурко” № 6 до 17:30 ч. на 04.04.2012 г., 
включително. 

 
РАЗДЕЛ  VI 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
20. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да 

бъдат със срок на валидност най- малко 90 календарни дни. 
 
РАЗДЕЛ VII 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 
21. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в 

запечатан непрозрачен плик. 
22.  Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
23. Адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 6. 
24. Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на процедурата. 
25. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране 

на съобщенията. 
26. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер. 

 
РАЗДЕЛ VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
 
27. На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на посочените 

технически изисквания и е с обща най-ниска предложена  цена. При наличие на две или повече 
равни най-ниски цени, ще бъде проведен публичен жребий. 

 5



Приложение № 1 
 Образец на оферта 

ОФЕРТА 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ОДИТИРАНЕ И КОНТРОЛ НА 
КОМУНИКАЦИОННИ, ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ АКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
 

 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  ..…………………………... 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 
 
1. Предлагаме да извършим „Доставка и внедряване на софтуерна система за одитиране и 
контрол на комуникационни, хардуерни и софтуерни активи за нуждите на КРС”. 

2. Гаранционния сервиз и поддръжка включва: 

2.1. срок на поддръжката -  12 месеца;  

2.2. място на изпълнение – гр. София, ул. Гурко № 6 ;  

 

2.3. изготвяне на инструкции за инсталиране и настройки на софтуера  

2.4. приемане на  заявки от хелпдеск оператор, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 

часа. 

2.5. консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на 

конфигурационни проблеми, на място при Възложителя; 
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2.6. право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии 

2.7. обучение на 3-ма администратори за работа със софтуера. 

3. Срок за доставка, инсталация и внедряване на софтуерната система е до ..... работни 

дни считано от датата на подписване на договора (не по-късно от 30 работни дни); 

4. Офертата ни е валидна ……. календарни дни, считано от датата на отваряне на същата 

от Възложителя. 

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката – „Доставка и внедряване на 

софтуерна система за одитиране и контрол на комуникационни, хардуерни и софтуерни 

активи за нуждите на КРС” е сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6. 

6. Предлагания софтуер  ще бъде доставен на технически носител, със съответната 
документация на български и/или английски език, както и ще бъде съпроводен с 
лицензен сертификат. 

7. Софтуерната система ще бъде оразмерена за наблюдение на 300 точки. 
8. Условия за рекламация: Рекламации за количеството и качеството на доставените 

стоки се предявяват в случаите, предвидени в договора. 

9. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 

10.  Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, 

както и дела на тяхното участие. 

 

Приложения:  

1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или 
удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация – оригинал 
или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 3 (три месеца от датата 
на подаване на офертата; 

2. Документ доказващ валидна сертификация на Изпълнителя по ISO 9001/2000, 
която да включва изрично дейности предмет на процедурата. 

3. Доказателства, че кандидатът да разполага с изградена и функционираща Help-
desk система. Да се опише подробно сервизната процедура, осигурена от Help-
desk системата. 

4. Списък на изпълнени от участника договори и препоръки (максимум 3).  
5. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.   
6. Заверено копие на документа, с които продуктът е сертифициран   за работа с 

WindowsXP/ 7, Windows 2000/2003/2008 Server. 
7. Сертификати на минимум 2-ма специалисти на изпълнителя, специализирани за 

работа със софтуера. 
8. Нотариално заверено пълномощно, при наличието на представителство. 
9. Сравнителна таблица за доказване на съответствие на техническите 

характеристики съгласно Приложение 3 от поканата, като всеки показател 
посочен от кандидата трябва да бъде доказан с: 

- официална брошура, описваща техническите параметри на предлагания 
софтуер  изискуеми в Приложение 3; 

- посочена интернет страница на производител на оферирания от него софтуер; 
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- предлагания софтуер се доставя на технически носител, със съответната 
документация на български и английски език, като е съпроводен с лицензен 
сертификат.  

10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника. 

11. Ценово предложение. 
 

 
 
 
 
Дата: ……………… 2012 г.                              УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                             (подпис, печат) 
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Приложение № 2 
Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  С ПРЕДМЕТ: 
 
ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ОДИТИРАНЕ И КОНТРОЛ НА 
КОМУНИКАЦИОННИ, ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ АКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: 
 
…………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
 

 
в качеството му на: ……………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  ..…………………………... 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 
 

1. Цената ни за изпълнение на договор с предмет: „Доставка и внедряване на 
софтуерна система за одитиране и контрол на комуникационни, хардуерни и софтуерни активи 
за нуждите на КРС” е както следва: 

 
 

 

№ по 

ред 
Наименование на предлагания продукт Брой  

Ед. Цена без 

ДДС в лв. 

Обща 

стойност без 

ДДС в лв. 

1. Продукт:………………… 300   

2. Други разходи за изпълнението на    
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поръчката (моля да  ги опишете 

детайлно) 

 Цена без включен ДДС:  

 ДДС – 20 %:  

 Обща цена с включен ДДС :  

 

2. Цената е окончателна и включват всички разходи по изпълнение на поръчката. 

 

 
 

 

Дата: ……………… 2012 г.                                УПРАВИТЕЛ: …………………….. 
                                     (подпис, печат) 
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Приложение № 3 
 
.  

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ:  

 

”ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ОДИТИРАНЕ И КОНТРОЛ НА 
КОМУНИКАЦИОННИ, ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ АКТИВИ”. 
 
 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА: 
2.1. Кандидатът да притежава валидна сертификация по ISO 9001/2000, която да включва 
изрично дейности предмет на процедурата. 
2.2. Кандидатът да разполага с изградена и функционираща Help-desk система. Да се опише 
подробно сервизната процедура, осигурена от Help-desk системата. 
2.3. Списък на изпълнени от кандидата договори за доставка и внедряване на подобен софтуер 
с приложени препоръки за добро изпълнение (максимум 3). 
2.4. Кандидатът  да  има минимум 2-ма  квалифицирани специалисти за изпълнение на 
предмета на поръчката с валидни сертификати за придобита квалификация, издадени от 
производителя на софтуера. Доказва се със сертификати. 
2.5. Кандидатът да  притежава документ, , с които продуктът е сертифициран   за работа с 
WindowsXP/7, Windows 2000/2003/2008 Server. Доказва се със заверено копие. 
2.6. Ценовото предложение трябва да включва всички необходими дейности по инсталация, 
конфигуриране,тестване и гаранционен сервиз (12 месеца). 
 
 
3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

 
Софтуерната система трябва да обхващат следните функционалности, описани в 
сравнителната таблица: 
 

 
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 

/попълва се от участниците в процедурата/, 
за доказване съответствието на техническите характеристики на продукта с техническите 

изисквания от техническата спецификация 
 

№  
по 
ред 

Технически изисквания към продукта 
Предложен продукт 

/наименование/, съответствие 
на техническите изисквания 

1.  Централизирано управление и наблюдение на ИТ 
ресурси от една конзола; 

 

2. Системата да бъде оразмерена за наблюдение на 
минимум 300 точки; 

 

3. Да предоставя уеб интерфейс за наблюдение и 
администрация; 

 

4. 
Да осъществява контрол на настолни компютри, 
преносими компютри, сървъри и комуникационно 
оборудване от една интегрирана конзола. 

 

5. 
Да осъществява управление и наблюдение на всякакъв 
тип системи без значение от географското им 
местоположение; 

 

 11



№  
по 
ред 

Технически изисквания към продукта 
Предложен продукт 

/наименование/, съответствие 
на техническите изисквания 

6. 

Да осъществява сигурно управление на системите през 
интернет, дори и на потребителите извън 
корпоративната защитна стена без нуждата от 
специална наета линия или VPN; 

 

7. 
Да поддържа интеграция с Active Directory, като 
потребителските имена трябва да се виждат в отчетите 
на системата; 

 

8. 
Да е съвместима с операционни системи Microsoft 
Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
Server 2003/2008; 

 

9. Поддръжка на Linux и Unix устройства;  

10. 

Да осигурява наблюдение и откриване на устройства в 
реално време, като позволява и Scan-on-demand с цел 
получаване на информация в реално време. Да не 
налага ограничения в броя на въвежданите заявките за 
сканиране и анализ. 

 

11. 

Да съдържа компонент за управление и наблюдение на 
хетерогенни ИТ системи: сървъри и приложения, и 
съхраняване и обработване на информацията 
събирана от тях; 

 

12. 
Да съдържа компонент за управление и наблюдение на 
мрежови устройства, и съхраняване и обработване на 
информацията от тях; 

 

13. Пълна интеграция с инструменти за управление на 
настолни и преносими компютри; 

 

14. Да поддържа единна и унифицирана база с 
управляваните активи; 

 

15. 

Да разполага с поддръжка на планово генериране на 
отчети с възможности за използване, както на 
стандартни (типови) доклади и анализи така и за 
изменение, допълване и създаване на нови такива по 
избор на ползвателя на продукта с възможности за 
графично онагледяване на резултатите; 

 

16. 
Да инвентаризира софтуера и хардуера на компютрите 
и сървърите, като поддържа точна и актуална 
информация за състоянието им. 

 

17. 

Да осигурява възможност за проследяване на 
променящите се конфигурации на активите, които 
изграждат инфрастуктурната среда и интегрираните 
системи; 

 

18. 

Да осъществява мониторинг на софтуерните лицензи 
позволяващ : 

- моментна, в реално време картина на 
лицензирането, като позволява сигнализиране 
чрез електронна поща за лицензи нарушения 

- осигурява динамично (перманентно) и 
прецизно следене на лицензната законност; 

- разграничава отделните лицензни версии на 
продуктите; 

- автоматично да разпознава и регистрира 
продуктовите ъпдейти и сервизни пакети; 

- автоматично да регистрира и отделя 
продуктите, които не са обект на лицензна 
регистрация; 

- изгражда автоматично база данни за откритите 
в мрежите на ползвателя продукти, която да 
дава пълна картина на закупените и 
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№  
по 
ред 

Технически изисквания към продукта 
Предложен продукт 

/наименование/, съответствие 
на техническите изисквания 

инсталираните продукти; 

19. 

Да спомага за оптимизация на използваните софтуерни 
лицензи в ИТ инфраструктурата, като: 

- дава разрези за използването или 
неизползването на продукти в различни 
дефинирани времеви интервали; 

- позволява детайлни и изчерпателни анализи 
за състоянието и натоварването на отделните 
продукти; 

- идентифицира ключови приложения и 
набелязва софтуер, който не се употребява за 
елиминиране; 

 

20. 
Подпомагане на дейностите по прилагане на 
политиките за сигурност чрез идентифициране и 
автоматично решаване на потенциални заплахи; 

 

21. Да предоставя средство за статистики на мрежовата 
подсистема (пакети, трафик, грешки); 

 

22. Да осигурява хардуерно независим Network Access 
Control; 

 

23. 
Да поддържа следните протоколи за отдалечен достъп 
до наблюдаваните хостове: TELNET, HTTP, HTTPS и 
SSH; 

 

24. Да осигурява одитна информация за планиране и 
развитие на ИТ инфраструктурата; 

 

25. Да осигурява възможност за отчети на инциденти;  

26. При регистриране на инцидент да може да изпраща 
нотификация чрез email, SNMP Trap и HTTP post и др.; 

 

27. Възможност за настройване на vulnerability 
дефинициите; 

 

28. Автоматичен ъпдейт на configuration threats 
дефинициите; 

 

29. 

Да осъществява непрекъснат контрол, предприема 
адекватни действия и своевременно известяване  на 
Възложителя при: 

- Неоторизирано протичане или копиране или 
изнасяне на информация в електронен вид, 
вкл. неоторизиран достъп до информационни 
потоци, кражба на потребителски имена, 
пароли и друга поверителна информация; 

- Отказ или блокиране на устройства и ресурси 
(Интернет, мрежови ресурси, дисково 
пространство, памет и др.) поради пробив в 
системата, претоварване на връзките и т.н.; 

 

30. Контрол върху мрежите към които може/не може да се 
свързва клиента; 

 

31. Използване на съществуващи устройства за откриване 
и класифициране на безжични точки за достъп; 

 

32. 

Да може да контролира периферните устройства в това 
число флаш памети, външни дискове и други носители 
на данни, COM/Serial порт, Bluetooth, Firewire, CD/DVD 
като ги забранява, ограничава работата им или само 
наблюдава използването в зависимост от 
потребителското име или група в MS Active Directoryили 
в зависимост от ID и производител. Не трябва да се 
засяга с налични USB клавиатури, мишки и периферия. 

 

33. Контрол на USB, Bluetooth и Wireless комуникациите на 
управляваните устройства; 
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№  
по 
ред 

Технически изисквания към продукта 
Предложен продукт 

/наименование/, съответствие 
на техническите изисквания 

34. Деактивиране на периферни устройства в зависимост 
от мрежата към която е вързан клиента; 

 

35. 

Привеждане в изпълнение на политиките за защита на 
корпоративни данни, включително изискванията USB 
устройства да бъдат криптирани или разрешени само 
за четене. 

 

36. Блокиране на приложение/я на различни нива;  

37. 
Възможност за забрана за стартиране на дадено 
приложение/я, дори и след промяната на името на 
изпълнимия файл; 

 

 
 
 
 
 
Дата: ……………… 2012 г.                                УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                                     (подпис, печат) 
 
 

4. ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА   

 
4.1 Изпълнителят следва да достави, инсталира и внедри софтуерната система в срокa до 

30 работни дни, от датата на подписване на договора. 
4.2 Инсталацията ще бъде извършена на машина предоставена от Възложителя. 
4.3 Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционен сервиз и поддръжка на 

функционалността. 
4.4 Участникът декларира, че при изпълнение на гаранционния сервиз и поддръжката на 

софтуера ще бъдат  гарантирани следните нива на обслужване (включено в цената): 
• срок на поддръжката: 12  месеца. 
• място на изпълнение – гр. София, ул. Гурко № 6;  
• изготвяне на инструкции за инсталиране и настройка на софтуера;  
• приемане на  заявки от хелпдеск оператор, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 

часа.  
• консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на 

конфигурационни проблеми, на място при Възложителя; 
• право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии; 
• обучение на 3 –ма администратори за работа със софтуера. 
4.5 Място на изпълнение на поръчката - гр. София, ул. „Гурко" 6, сградата на КРС. 

 

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

5.1. Срок за изпълнение на поръчката:  
5.1.1 Срок за доставка и внедряване на софтуерната система – до ..... работни 
дни, считано от датата на подписване на договора (не по-късно 30 работни дни);  

5.2. Място на изпълнение на поръчката –ул. „Гурко” № 6, сградата на КРС. 
5.3.  Изисквания към продукта: Доставеният продукт следва да е: 

5.3.1 доставен на технически носител ; 
5.3.2 съпроводен с лицензен сертификат; 
5.3.3 съпроводен с документация на български и/или английски език.  

5.4. Условия за рекламация : Рекламации за количество и качество на доставените стоки 
се предявяват в случаите, предвидени в договора. 
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Приложение 4 
                                                                                                                    (образец) 

 
 

             Д Е К Л А Р А Ц И Я                                            
                 по  чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 
 

 Долуподписаният/ата ............................................................................................................... 
(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 
от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 
...................................................................................................................., регистрирано по ф.д. 
№.................. на ......................., ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със 
седалище и адрес на управление 
............................................................................................................ 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс; 
1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс; 
1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс; 
1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс; 
1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс; 
 

 
 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 

Дата: ..................... 2012г.  Декларатор: .............................. 
гр. .................................(подпис, печат) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Приложение 5 
                                                                                                                               (образец)        

по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки 
 
 

Долуподписаният/ата ..................................................................................................... 
(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 
от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 
..........................................................., както и временно изпълняващ такава длъжност в 
............................................................, регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., 
ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на управление 
...................................................................................................................................................................
. 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
 
 2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 
 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя на обществена в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 

Дата: ..................... 2012 г.  Декларатор: .............................. 
гр. .....................................  
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