
 
 
 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 
 

ПОКАНА 
 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 

___ 
 
 

ХОСТИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС 
 

___ 
 
 
 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с адрес гр. София 1000, ул. 

“Гурко” № 6, Ви отправя покана за участие в процедура за избор на изпълнител с 
предмет: „Хостинг за нуждите на КРС”, със следните технически изисквания: 

 
 

№ на 
услугата Техническа характеристика Минимални 

технически изисквания

1.  Наименование Dedicated server 

2.  Месечен трафик Без ограничения 

3.  Операционна система Без ограничения 

4.  Процесор 2 x Dual Core  XEON 

5.  Хард дисково пространство 60GB - SCSI 

6.  RAM 2 GB 

7.  RAID 1 + 0 

8.  Защитна стена (firewall) за защита на 
WEB  

9.  Непрекъсната техническа поддръжка  

10.  Web statistic  



11.  
Гарантиране непрекъсваемостта на 
работа 99,9% 

12.  Пълен root достъп  

Забележка: 
 

1. На сървъра ще се използват следните софтуери: Oracle Express 
Edition, MySQLv5 , Tomcat, Apache, phpMyAdmin, PHPv5(не по-висока 
от 5.3), Ruby, TCL, SSL, SSI, cgi-bin. 

2. Възможност за VPN. 
 
Във връзка с гореизложеното, моля да представите Вашата оферта, 

съдържаща: 
1. техническо предложение, отговарящо на  посочените по-горе 

технически изисквания; 
2. ценово предложение за поддръжка на услугата в продължение на 24 

(двадесет и четири) месеца; 
3.  срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 

60 дни. 
Предложението трябва да бъде подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо дружеството или от надлежно упълномощено лице. 
Към офертата следва да бъде представено удостоверение за актуалното 

състояние на фирмата -  оригинал или  нотариално заверено копие или посочване 
на ЕИК. 

Офертата следва да бъде представена в срок до 17.00 часа на 
13.12.2010г., на адрес:  

гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6,  
Комисия за регулиране на съобщенията. 

 
За повече информация и въпроси се обръщайте към Никола Тодоров – 

КРС, ул. “Гурко” № 6, тел.: 949 2106, e-mail: ntodorov@crc.bg. 
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