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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Комисия за регулиране на съобщенията, с адрес гр. София, ул. ”Гурко” № 6, Ви кани да 
участвате в поръчка за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: “Осигуряване на 
съпровод на клъстерна сървърна система и система за БД, апликации и архивиране и техническа 
поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи, при 
следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Съпровод на клъстерна сървърна 
система за БД, аппликации и архивиране и Позиция 2: Техническа поддръжка за софтуер за 
виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи”. 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и 
да подготвите своите оферти за участие в тази поръчка. 

Участниците в поръчката 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 24.11.2015 г. 

 

За информация и въпроси се обръщайте към: 

Никола Тодоров  –  Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 6, тел.: 9492 715, 
e-mail: ntodorov@crc.bg 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: “Осигуряване на съпровод на клъстерна сървърна система и система за БД, апликации и 
архивиране и техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM 
ware лицензи, при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Съпровод на 
клъстерна сървърна система за БД, аппликации и архивиране и Позиция 2: Техническа поддръжка 
за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи”. 

2. В поръчката за сключване на договор може да участва всеки участник, който отговаря 
на обявените от Възложителя условия.  

             

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА 

 Обект на поръчката е избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 
“Осигуряване на съпровод на клъстерна сървърна система и система за БД, апликации и 
архивиране и техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM 
ware лицензи, при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Съпровод на 
клъстерна сървърна система за БД, аппликации и архивиране и Позиция 2: Техническа поддръжка 
за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи”. 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

Техническите изисквания са посочени в Приложение 3 към настоящата покана. 

 

ІV.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Участник в поръчката може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 
или юридическо лице, както и техни обединения. 

2. Участникът може да подаде оферта за едната или за двете обособени позиции. 
3. Участникът, следва представи документ, доказващ че е оторизиран партньор на 

VMWare  с ниво Enterprise или копие от договор за това. Изискването се отнася и за двете 
позиции. 

4. Участникът следва да разполага с минимум трима сертифицирани специалисти за 
поддръжка на лицензите – изискването се отнася само за първа позиция.  Квалификацията на 
специалистите се доказва с прилагане на сертификати за придобита квалификация. 

5. Участникът следва да представи минимум два броя референции за добро изпълнение с 
предмет аналогичен на всяка от позициите по настоящата поръчка. 

6. Участникът следва да представи сертификат ISO 9001:200x или еквивалентен. 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Офертата задължително трябва да съдържа посочените по-долу документи: 
1. Посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за 

актуалното състояние (оригинал или заверено копие), издадено не по-рано от 3 (три) месеца от 
датата на подаване на офертата. 

2. Оторизационно писмо или копие от договор доказващо, че участникът в процедурата е 
оторизиран партньор на VMWare  с ниво Enterprise – и за двете позиции. 

3. Сертификати за трима сертифицирани специалисти за придобита квалификация за 
поддръжка на лицензите – само за първата позиция.  

4. Минимум два броя референции за добро изпълнение с предмет аналогичен на всяка от 
позициите по настоящата поръчка. 

5. Участникът следва да представи сертификат ISO 9001:200x или еквивалентен. 
6. Срок на валидност на офертата. 
7. Срок на изпълнение на поръчката и по двете позиции е 12 месеца считано от 17.12.2015 

г. 
 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 

(Приложение 4); 
8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 
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9. Нотариално заверено пълномощно, в случай че офертата се подписва от лице, 
различно от представляващото участника;  

10. Техническо предложение, изготвено съгласно изискванията на Раздел III, 
Технически изискванията, отразени в Приложение № 3, попълнено по образец (Приложение 1);  

11. Ценово предложение - изготвено съгласно приложения образец на Ценово 
предложение (Приложение 2). 

 

VI. 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 , в 
деловодството на Комисията на ул.“Гурко”№ 6 до 17:30 ч. на 24.11.2015 г., включително.  

 

VІI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със 
срок на валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от датата на отваряне на 
офертите от Възложителя.  

 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА  OФЕРТАТА 

1. Всеки участник може да представи само една оферта по поръчката, като може да 
подаде оферта за една или за двете обособени позиции. 

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

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 
упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне 
(обратна разписка), или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „Оферта”, 
посочва името на участника, наименованието на поръчката, позицията по която кандидатства, 
адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

4. Офертата задължително се подава на български език. 

 

IX. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. 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    

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

“Осигуряване на съпровод на клъстерна сървърна система и система за БД, апликации и 
архивиране и техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM 
ware лицензи, при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Съпровод на 
клъстерна сървърна система за БД, аппликации и архивиране и Позиция 2: Техническа поддръжка 
за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи” 

 

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 №, бл. ап./ 

 

1. Предлагаме да извършим…………………… (попълва се в съответствие с позицията, по 
която участва – Позиция 1: Съпровод на клъстерна сървърна система за БД, аппликации и 
архивиране и/или Позиция 2: Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на 
съществуващи VM ware лицензи); 

2. Предложението ни е валидно ….. (най-малко 90 календарни дни), считано от датата на 
отваряне на предложението. 

3. Декларираме, че ще извършим …………………… (попълва се в съответствие с позицията, по 
която участва - Позиция 1: Съпровод на клъстерна сървърна система за БД, аппликации и 
архивиране и/или Позиция 2: Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на 
съществуващи VM ware лицензи) за срок от 12 месеца считано от 17.12.2015 г. 

4. Място на изпълнение на предмета на поръчката е в гр. София, ул. „Гурко“ № 6. 

5. Запознахме се с документацията и посочените в нея условия и заявяваме, че приемаме 
същите. 

6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и 
дела на тяхното участие, като изискванията към тях ще бъдат съобразно дела на тяхното участие. 

7. Декларираме, че ще извършваме ………………………. (попълва се в съответствие с 
позицията, по която участва - Позиция 1: Съпровод на клъстерна сървърна система за БД, 
аппликации и архивиране и/или Позиция 2: Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация 
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VM ware на съществуващи VM ware лицензи) в съответствие с Техническите изисквания, описани 
в Приложение 3 към поканата за участие в процедура с предмет: “Осигуряване на съпровод на 
клъстерна сървърна система и система за БД, апликации и архивиране и техническа поддръжка 
за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи, при следните 
самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Съпровод на клъстерна сървърна система за БД, 
аппликации и архивиране и Позиция 2: Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM 
ware на съществуващи VM ware лицензи”. 

 

 

Приложения: 

1. Нотариално заверено пълномощно, при наличие на представителство; 

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 
(Приложение 4); 

3. Оторизационно писмо или копие от договор доказващ, че участникът в процедурата е 
оторизиран партньор на VMWare  с ниво Enterprise; (представя се и за двете обособени 
позиции) 

4. Сертификати за трима сертифицирани специалисти за придобита само за обособена 
позиция 1) 

5. Референции за добро изпълнение; (представя се и за двете обособени позиции) 
6. Копие на сертификат ISO 9001:200x или еквивалентен; (представя се и за двете 

обособени позиции) 
7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 
8. Техническо предложение – сравнителна таблица, включваща изискванията на 

възложителя, отразени в Приложение № 3 и предложенията на изпълнителя;   
9. Ценово предложение - изготвено съгласно приложения образец на Ценово предложение 

(Приложение 2). 

 

 

Дата: ……………… 2015 г.                  УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                            (подпис, печат) 
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Приложение № 2 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  С ПРЕДМЕТ: 

 

“Осигуряване на съпровод на клъстерна сървърна система и система за БД, 
апликации и архивиране и техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на 
съществуващи VM ware лицензи, при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 
1: Съпровод на клъстерна сървърна система за БД, аппликации и архивиране и Позиция 2: 
Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware 
лицензи” 

 
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: …………………………………….. 
 

          

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

След запознаване с документацията за участие в поръчката, предлагаме да изпълним 
Позиция ………….. (1/2) при следните финансови условия: 

 

1. Цените по Позиция 1: „Съпровод на клъстерна сървърна система за БД, аппликации и 
архивиране” са,  както следва: 

 

№ Продукт 
Цена в лева без 
ДДС 

Цена в лева с 
ДДС 

    

 

В цената са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 
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Цената за изпълнение на поръчката по Позиция 1 ....................................... е .......................... 
(.............................................. с думи.............) лева без ДДС и ............................. 
(...............................................................................с думи) лева с включен ДДС. 

 

 

 

2. Цените по Позиция 2: Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на 
съществуващи VM ware лицензи” са, както следва: 

 

№ Продукт Бр. 
Цена за 1 брой в 
лева, без ДДС/ с 
ДДС 

Общо в лева с 
ДДС 

1.     

2.   ……..лв. …….лв 

3. Обща цена с вкл. ДДС  ………лв. 

 

В единичните цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Общата цена за изпълнение на поръчката по Позиция 2 ....................................... е .......................... 
(.............................................. с думи.............) лева без ДДС и ............................. 
(...............................................................................с думи) лева с включен ДДС. 

 

 

 

 

Дата: Подпис:  

 (име, длъжност и печат) 
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Приложение № 3 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

I. Срок на поддръжката 12 месеца. 

II. Кратко описание на  клъстерната сървърна система: Шасито на клъстерната сървърна 
система е IBM BladeCenter H Chassis. Системата разполага с четири блейд сървъра всеки с по 
два процесора. Системата разполага с два дискови масива с общ обем около 18,5 TB. Модулите 
на системата са свързани през SAN мрежа. Към момента върху системата работят около 15 
виртуални сървъра. Виртуализацията се извършва благодарение на VM ware vSphere Server 5.1. 
Системата за архиевиране на виртуалните машини е VEEM.    

III. Позиция 1: Съпровод на клъстерна сървърна система за БД, аппликации и архивиране. 
Минималните изисквания към предлаганото  гаранционно обслужване са, както следва:  

1. За администриране и съпровод на клъстерната система за срок от 1 година.   Абонаментната 
поддръжка включва:  

1.1. Поддръжката включва отстраняване на всички проблеми в работата на СИСТЕМАТА, 
профилактика и администрация на специализирания хардуер и софтуер. 

1.2. Поддръжката се изразява в предоставянето на техническа помощ с цел поддържане на 
постоянна работоспособност на СИСТЕМАТА и възстановяването и в случаите на нарушено 
функциониране.  

1.3. Поддръжката е в рамките на нормалното работно време на Възложителя от понеделник до 
петък (09:00– 18:00ч.) с изключение на официалните празници . 

1.4 При възникване на проблеми или повреди в Системата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посредством следните варианти: телефон, факс, e-mail.  

2 Всяка заявка за проблем се дефинира с приоритет:  

2.1. Висок – проблеми, затрудняващи или възпрепятстващи основната функционалност на 
системата. 

 2.2. Среден – проблеми, касаещи основната функционалност на системата, но не 
възпрепятстващи дейността й . 

2.3. Нисък - проблеми, не нарушаващи нормалната работа със системата. 

3 Срокът за реакция за различните приоритети е:  

3.1. Висок – от 1 до 3 часа.  

3.2. Среден – на следващ работен ден . 

3.3 Нисък – до 72 часа . 

4. Изпълнителят трябва да вложи всички необходими усилия за отстраняване на проблемите в 
най-кратки срокове, както и да осигури квалифицирани, сертифицирани специалисти за 
извършване на дейностите.  

5. След привеждане на системата в нормален режим на работа трябва да се подпише 
констативен протокол от представители на двете страни.  

6. Изпълнителят трябва да води Дневник на Системата, в който да се описват всички събития и 
дейностите по тях и да го предоставя при поискване на Възложителя.  

7. Изпълнителят трябва да извършва периодично профилактично обслужване на системата на 
шест месеца.   

8.Администрирането включва минимум следните дейности:  

8.1. Администриране на виртуалната среда:  

 Създаване нов шаблон за виртуална машина по зададени параметри от Възложителя;  

 Създаване виртуална машина от предварително дефиниран шаблон;  
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 Отстраняване на текущи проблеми; Инсталиране на предварително тествани спешни 
корекции (hotfixes), актуализация на защитата (security updates), сервизни пакети (service 
packs) и сборни пакети за актуализация (update rollups);  

 Обновяване на драйвери; 

 Анализ на производителността на виртуалната среда;  

 Наблюдение и анализ на системните записи (system logs) от виртуалната среда;  

 Проверка на свободното дисково пространство;  

 Проверка на работоспособността на различни функционалности на виртуалната среда;  

 Други дейности свързани с осигуряване на нормалната експлоатация на системата;  

8.2. Администриране на модулно шаси за физическа консолидация на сървъри (блейд шаси):  

 Конфигуриране на системни и функционални характеристики на LAN и SAN модулите за 
комуникация по зададени от Възложителя параметри;  

 Прилагане на актуализации (updates) на модулите за комуникация и модулите за 
управление и следене на всички компоненти в блейд шасито (мениджмънт модули);  

 Отстраняване на текущи проблеми;  

 Преглед на системни записи (system logs);  

 Прилагане на актуализации (updates) на модулите за комуникация и модулите за 
управление и следене на всички компоненти в блейд шасито (мениджмънт модули);  

 Проверка на състоянието и параметрите на функциониране на захранващите и 
охлаждащите модули на шасито;  

 Проверка на състоянието и параметрите на свързаността към външната LAN и SAN 
инфраструктура (физически портове, VLANs, VSANs и др.);  

 Проверка на състоянието и параметрите на свързаността към вътрешната сървърна 
инфраструктура (физически портове, NICs, HBAs и др.);  

 Други дейности свързани с осигуряване на нормалната експлоатация на системата.  

8.3.Администриране на блейд сървъри:  

 Конфигуриране на функционални и системни характеристики на сървърите по зададени 
параметри от Възложителя;  

 Отстраняване на текущи проблеми;  

 Прилагане на актуализации (updates) на сървърните контролери и активни модули (NIC, 
HBA, Disk Controller, Management Controller и др.);  

 Прилагане на актуализации (updates) на сървърните операционни системи и 
виртуализационната платформа;  

 Преглед на системни записи (system logs);  

 Проверка на състоянието и параметрите връзките с външната LAN и SAN инфраструктура;  

 Проверка на състоянието и параметрите на функциониране на дисковия контролер и 
твърдите дискове на сървърите (при наличието на такива);  

 Други дейности свързани с осигуряване на нормалната експлоатация на системата. 

8.4. Администриране на дисков масив за съхранение на данни:  

 Конфигуриране на RAID групи и логически дискове (LUN) по зададени параметри от 
Възложителя;  

 Отстраняване на текущи проблеми;  

 Прилагане на актуализации (updates) на системния софтуер на контролерите и софтуера 
за управление;  
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 Проверка на състоянието и параметрите на функциониране на захранващите и 
охлаждащите модули на дисковия масив;  

 Проверка на състоянието и параметрите на функциониране на I/O, захранващите и 
охлаждащите модули на дисковите кутии на масива;  

 Проверка на състоянието и параметрите на функциониране на твърдите дискове на 
масива; 

 Преглед на системни записи (system logs);  

 Проверка на състоянието и параметрите на свързаността към външната LAN и SAN 
инфраструктура (физически портове, VLANs, VSANs и др.);  

 Следене тенденциите на запълване на наличното дисково пространство и уведомяване на 
Възложителя при достигане на 80% от наличния капацитет.  

 Други дейности свързани с осигуряване на нормалната експлоатация на системата. 

8.5. Администриране на централизирана система за архивиране на данни:  

 Създаване на политики за архивиране на данни ( бекъп) в съответствие с параметри, 
зададени от Възложителя;  

 Създаване, настройка и наблюдение на изпълнението на задачи за архивиране на данни 
(бекъп);  

 Възстановяване на данни (restore) при загуба на данни, нарушаване на тяхната цялост 
(data integrity) или за тестови цели съгласно дефинираните политики и процедури;  

 Отстраняване на текущи проблеми;  

 Прилагане на актуализации (updates) на системния софтуер и хардуер за архивиране на 
данни; 

 Проверка на състоянието и параметрите на функциониране на захранващите и 
охлаждащите модули на дисковите масиви;  

 Проверка на състоянието и параметрите на функциониране на I/O, захранващите и 
охлаждащите модули на допълнителните дискови кутии на масива (при наличието на 
такива);  

 Проверка на състоянието и параметрите на функциониране на твърдите дискове на 
масива;  

 Преглед на системни записи (system logs) на софтуера и хардуера за архивиране на данни 
с оглед установяване и коригиране на проблеми и отклонения от нормалното 
функциониране на системата;  

 Проверка на състоянието и параметрите на свързаността на системата с външната LAN и 
SAN инфраструктура;  

 Следене тенденциите на запълване на наличното дисково пространство и уведомяване на 
Възложителя при достигане на 80% от наличния капацитет; o Други дейности свързани с 
осигуряване на нормалната експлоатация на системата. 

IV. Позиция 2: Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на 
съществуващи VM ware лицензи: 

1. удължаване на следните сертификати с 12 месеца: 

1.1. VS5-STD-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Standard за 8 процесора. 
     1.2. VCS5-STD-G-SSS-C  - Basic Support Coverage vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per 
Instance), 1 брой.      

2. Минималните изисквания към предлаганите условия за техническата поддръжка са 
свързани с обновяването и техническата поддръжка на софтуера  включват: 

2.1. Безплатни актуализации (Update, Upgrade, Renewals & Plug-Ins) до най-новите 
характеристики и функционалност на продукта; 
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2.2. Предоставяне на всички безплатни добавки (Plug-in Modules) за продуктите за срока на 
договора; 

2.3. Достъп до телефон и специализиран уебсайт до техническа помощ от високо 
квалифицирани специалисти на VMware по поддръжка на продукта; 

2.4. Бързо решаване на проблеми от високо квалифициран технически екип на VMware по 
поддръжката на продукта; 

2.5. Приоритетно уведомяване на предстоящите издания на продукта. 

        2.6. Осигуряване на непрекъсната техническа поддръжка – 5 дни в седмицата (от понеделник 
до петък), 9 часа на ден, през целия срок на действие на поддръжката. 

3.  Изпълнителят следва да изпълнява качествено, без отклонения и недостатъци действията и 
работите, свързани с реализирането на услугата „Предоставяне на техническа поддръжка (Basic 
Support & Subscription) на софтуер за виртуализация VMware на съществуващи VMware лицензи”. 
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Приложение № 4  
(образец)  

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 

от Закона за обществените поръчки 

 

 
Долуподписаният /ата   
   
 , в качеството ми на_________________________(посочете длъжността) на   
      
   
 (посочете фирмата на участника) - участник в поръчка с предмет: “Осигуряване на съпровод 
на клъстерна сървърна система и система за БД, апликации и архивиране и техническа поддръжка за 
софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи, при следните самостоятелно 
обособени позиции: Позиция1: Съпровод на клъстерна сървърна система за БД, аппликации и 
архивиране и Позиция2: Техническа поддръжка за софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи 
VM ware лицензи”, 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Аз лично не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 

 
2. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 
3. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси.  
 
 

Дата: ……………….. 2015 г.   ДЕКЛАРАТОР:  
(подпис, печат) 
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