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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

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

основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви кани да 

участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с 

предмет ”Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър”. 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се 

запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази 

процедура. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с 

всички указания, условия и изисквания, представени в документацията.  

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия 

за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6 в срок до 17:30 

часа на 10.02.2014 г. 

За информация и въпроси се обръщайте към: 

Димитър Митов – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 

6, тел.: 949 2106; e-mail: dmitov@crc.bg. 

Никола Тодоров – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 

6, тел.: 949 2106; e-mail: ntodorov@crc.bg. 

 

 

 

София, 2014 г. 

 

 

 

mailto:dmitov@crc.bg
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за 

сключване на договор за ”Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър”. 
2. В процедурата за сключване на договор може да участва всеки 

кандидат, който отговаря на обявените от Възложителя условия.  
 
 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА 

Обект на процедурата е избор на изпълнител за подновяване на лицензи 
за антиспам и уеб-филтър за срок от 12 месеца. 

 
 

           ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

Техническите изисквания са посочени в Приложение 3 към настоящата 
покана. 

 
 
IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата задължително трябва да съдържа:  

1. Посочване на ЕИК или удостоверение за актуалното състояние на съдебната 
регистрация, издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата на подаване на 
офертата. 
 2. Срок за доставка и активиране лицензите. 
 3. Сертификат за партньорство от Сиско Системс. 
 4. Сертификат за партньорство от IronPort. 
 5. Сертификати на минимум 3 квалифицирани специалисти за изпълнение на 
предмета на поръчката с валидни сертификати за придобита квалификация, 
издадени от производителя IronPort. 
 6. Доказателства за изградена и функционираща Help-desk система, 
осигуряваща 24-часова поддръжка на системата. 
7. Документ доказващ валидна сертификация по ISO 9001/2000, която да 
включва изрично дейности предмет на процедурата. 
8. Оторизационно писмо, с което кандидатът доказва, че е оторизиран от Сиско 
Системс за участие в настоящата процедура. 
9. Срок на валидност на офертата-следва да бъде не по-малко от 60 
календарни дни. 
10. Място на изпълнение на предмета на поръчката. 
11. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на раздел 3 от 
настоящата покана, приложено като  Приложение 3 към офертата. 
12.Ценово предложение - изготвено съгласно приложение Ценово предложение 
(Приложение 2). 
 

V. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

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, или изпратена с препоръчано писмо в 
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деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията ул.“Гурко”№ 6 до 
17:30 ч. на 10.02. 2014 г., включително.  

 
 
VІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата 

трябва да бъдат със срок на валидност най–малко 60 календарни дни, който 
започва да тече от датата на отваряне на офертите от Възложителя.  

 
 
VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА   
OФЕРТАТА 
 

1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат 
представени в запечатан непрозрачен плик. 

            2. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат 
затворени с леплива лента и кандидатът трябва да постави печат отгоре върху 
лентата и/или да се подпише. 

3. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната 
информация: 

Адрес:  

3.1. Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 
6. 

3.2. Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката. 

4. Офертите трябва да бъдат представени или изпратени с 
препоръчано писмо в деловодството на Комисия за регулиране на 
съобщенията на посочения в т. 3.1. адрес. 

 

 
VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 

1. Преди началото на подробното оценяване на подадените оферти, 
комисия от длъжностни лица, определени от възложителя за събиране, 
разглеждане и оценка, извършва предварителна проверка за комплектността на 
подадените предложения и съответствието им с обявените изисквания за 
участие. 

2. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, 
посочени в настоящата покана.  

3. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на 
участниците на база „най-ниска цена”. 
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Приложение № 1 
 

ОФЕРТА 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

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

”Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър” 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника и ЕИК/ 

представлявано от  

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена в качеството му на /длъжност/ 

. ………………………………………………………………………………………… 

телефон/ факс: ........................................... 

e-mail :…………………………………… 

Адрес на участника : 

………………………………………………………………………………………… 

/код, град, община, квартал, улица No: бл., ап./ 

1. Предлагаме да извършим: „Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-
филтър” 

2. Срок за подновяване на лицензите – една календарна година за 250 

пощенски кутии за защита на електронната поща от спам и вируси IronPort 

E-Mail Security Bundle Dual C 170 Appliance и включва следните 

функционалностти: 

 Email Bundle Renewal Dual Appliance 

 Anti-Spam 

 Anti-Virus 

 Virus Outbreak Filters 

 Centralized Management 

 Platinum Support 
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3. Срокът за подновяване на лицензите е 12 месеца за 250 потребителя за 

защита и контрол на интернет трафика IronPort Web Bundle Single Appliance 

S170 и включва следните функционалностти: 

 Web Bundle Single Appliance Renewal 

 1 Year Web Usage Controls 

 1 Year Web Reputation 

 On-Box Reporting 

 Platinum Support 
 

 

4. Предложението ни е валидно ….. /най-малко 60 календарни дни/, считано 
от датата на отваряне на предложението. 

5. Изпълнителят извършва гаранционен сервиз и поддръжка на 

функционалността. 

6. Сервизното обслужване се извършва на място при Възложителя – гр. 

София, ул. „Гурко” 6, сградата на КРС. 

7. Гарантираме следното ниво на гаранционен сервиз и  поддръжка на 

оборудването и гарантираме следните нива на обслужване: 

7.1. приемане 24 х 7 на сервизни заявки от хелпдеск оператор;  

7.2. …………. (до 2 часа) реакция на място (гр. София, ул. Гурко 6) от 

квалифициран инженер;  

7.3. подмяна на дефектирал хардуер – ……………………..(най-късно до 

следващия работен ден);  

7.4. право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови 

версии 

7.5. консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване 

на конфигурационни проблеми. 

7.6. ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център 

на производителя, с възможност оторизиран представил на клиента 

да следи „online” развитието и обработката на заявката 

8. Срокът за доставка и активиране лицензите е …………….. (до 5 работни 

дни) след подписване на договор. 
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9. Предлаганите софтуерни лицензи са валидни 12 месеца с включена 

софтуерна поддръжка. 

10. Офертата ни е валидна ……. календарни дни, считано от датата на 

отваряне на същата от Възложителя. 

11. Място на изпълнение на предмета на поръчката – Подновяване и 

поддръжка на лицензи за антиспам и уеб-филтър, в сградата на КРС, гр. 

София, ул. „Гурко” № 6. 

12. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на 

поръчката, както и дела на тяхното участие. 

 

 

 
 

 

 
 
 
Дата: ……………… 2014 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: 
 

”Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър” 
 

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

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

/трите имена /  
 

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

/длъжност/ 
 
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: „Подновяване на 
лицензи за антиспам и уеб-филтър” както следва: 

 

 Лиценз за 12 месеца за 250 пощенски кутии за защита на 

електронната поща от спам и вируси IronPort E-Mail Security Bundle 

Dual C 170 Appliance. ………. (…………) лв. без ДДС. 
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 Лиценз за 12 месеца за 250 потребителя за защита и контрол на 
интернет трафика IronPort Web Bundle Single Appliance 
S170…………….. (…………) лв. без ДДС. 

 Обща цена на лицензите…………… (…………) лв. без ДДС. 

 Обща цена на лицензите …………… (…………) лв. с ДДС. 

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

 

 
 

 

Дата: ……………… 2014 г.                УПРАВИТЕЛ: …………………….. 
                            (подпис, печат) 
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Приложение № 3 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ:  

 

”ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА АНТИСПАМ И УЕБ-ФИЛТЪР” ЗА 
НУЖДИТЕ НА КРС. 
 
 

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 е партньор на Сиско Системс с валидна фирмена 
специализация “Cisco Advanced Security”. Доказва се със сертификат. 
2.3.  Кандидатът да е партньор на IronPort. Доказва се със сертификат. 
2.4. Кандидатът  да  има минимум 3 квалифицирани специалисти за 
изпълнение на предмета на поръчката с валидни сертификати за придобита 
квалификация, издадени от производителя IronPort. Доказва се със 
сертификати. 
2.5. Кандидатът да разполага с изградена и функционираща Help-desk 
система, осигуряваща 24-часова поддръжка на системата.  
2.6. Кандидатът да бъде оторизиран от Сиско Системс за участие в настоящата 
процедура с oторизационнo писмo. 
2.7. Предлаганите софтуерни лицензи да бъдат валидни за 12 месеца с 
включена софтуерна поддръжка от техническия център на производителя. 
2.8. Ценовото предложение трябва да включва всички необходими дейности по 
активиране на лицензите, конфигуриране и тестване на решенията. 
 
3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
 

3.1 Подновяване на лиценз за 12 месеца за 250 пощенски кутии за защита 
на електронната поща от спам и вируси IronPort E-Mail Security Bundle 
Dual C 170 Appliance. 

Лицензът трябва да обхваща следните функционалности: 

 Email Bundle Renewal Dual Appliance 

 Anti-Spam 

 Anti-Virus 

 Virus Outbreak Filters 

 Centralized Management 

 Platinum Support 
 

3.2 Подновяване на лиценз за 12 месеца за 250 потребителя за защита и 
контрол на интернет трафика IronPort Web Bundle Single Appliance S170. 

Лицензът трябва да обхваща следните функционалности: 

 Web Bundle Single Appliance Renewal 
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 1 Year Web Usage Controls 

 1 Year Web Reputation 

 On-Box Reporting 

 Platinum Support 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ И 
ПОДДРЪЖКА   

 
4.1 Изпълнителят следва да достави и активира лицензите в срок до 5 

работни дни след подписване на договора. 
4.2 Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционен сервиз и поддръжка 

на функционалността. 
4.3 Сервизното обслужване да се извършва на място при Възложителя - гр. 

София, ул.„Гурко" 6, сградата на КРС. 
4.4 Участникът декларира, че при изпълнение на гаранционния сервиз и 

поддръжката на оборудването ще бъдат  гарантирани следните нива на 
обслужване (включено в цената): 

 Срок на поддръжката: 12  месеца. 

 24х7 хелпдеск на изпълнителя, осъществяван посредством телефон за 
национален достъп  

 2 часа време на реакция; 

 отстраняване на хардуерен проблем - до следващия работен ден; 

 право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии; 

 консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на 
конфигурационни проблеми. 

 Ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център на 
производителя, с възможност оторизиран представил на клиента да 
следи „online” развитието и обработката на заявката 

4.5 Място на изпълнение на поръчката - гр. София, ул. „Гурко" 6, сградата 
на КРС. 
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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) 
 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: ..................... 2014 г.  Декларатор: 
.............................. 
гр. ................................. (подпис, 
печат) 
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Приложение № 5 
(образец) 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки 

 
 
 

Долуподписаният/ата 
..................................................................................................... 

(трите имена) 
 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: ..................... 2014 г.  Декларатор: 
.............................. 
гр. ..................................... 
          (подпис, печат) 
 


