
 1 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 
 

ПОКАНА 
 
 

С ПРЕДМЕТ: 
 
 
 
 
 

“Техническа поддръжка на софтуер за виртуализация VM ware на 
съществуващи VM ware лицензи” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 
 
 
 
 
 
 



 2 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Комисия за регулиране на съобщенията, с адрес гр. София, ул. „Ген. 
Йосиф В. Гурко” № 6, Ви кани да участвате в поръчка за избор на 
изпълнител за сключване на договор с предмет: “Техническа поддръжка на 
софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи”. 

Участниците в поръчката следва да прегледат и да се съобразят с всички 
условия и изисквания, представени в настоящата покана.  

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия 
за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 в 
срок до 17:30 часа на 21.11.2018 г. 

 
За информация и въпроси можете да се обръщате към: 
Златка Асенова  –  Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. 

Йосиф В. Гурко” № 6, тел.: 9492 722, e-mail: zasenova@crc.bg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zasenova@crc.bg


 3 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване 

на договор с предмет: „Техническа поддръжка на софтуер за виртуализация 
VM ware на съществуващи VM ware лицензи”. 

2. В поръчката може да участва всяко лице, което отговаря на обявените 
от Възложителя условия.  

             
ІІ. ПРЕДМЕТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Предмет на поръчката е извършването на техническа поддръжка на 

софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи. 
2. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от 

16.12.2018 г. 
 

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 трябва да бъде оторизиран партньор на VMWare с ниво 

Enterprise. 
3. Участникът трябва да е изпълнил договори с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката. Като доказателство за това следва да 
бъде представен списък с основните изпълнени договори, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, както и доказателства за изпълнение. 

4. Участникът следва да притежава сертификат ISO 9001:200x за 
внедрена система за управление на качеството или еквивалент. 

 
V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
Офертата задължително трябва да съдържа следните документи: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и 

подпечатан от участника; 
2. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

или представяне на удостоверение за актуално състояние – за българско 
юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно 
националното му законодателство (документът се представя и в официален 
превод), а когато участникът е физическо лице – копие от документ за 
самоличност. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически 
и/или физически лица, се представя и акта за създаването му в оригинал или 
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в нотариално заверено копие, като ако документът е съставен на чужд език, 
се представя и в легализиран превод на български език. 

3. Нотариално заверено пълномощно при наличието на 
представителство. 

4. Документ, доказващ, че участникът в поръчката е оторизиран 
партньор на VMWare с ниво Enterprise. 

5. Списък на изпълнените договори с предмет, идентичен или сходен с 
предмета на поръчката, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно 
с доказателства за изпълнение (референции и др). 

6. Сертификат ISO 9001:200x или еквивалент. 
7. Техническо предложение, изготвено по образец и съобразено с 

изискванията, отразени в Приложение № 3 от поканата (Приложение 1); 
8. Ценово предложение, изготвено по образец (Приложение 2). 

 
VI. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 
Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на 

съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, и представена от 
участника лично или от упълномощено от него лице до 17:30 ч. на 
21.11.2018 г.  

 
VІI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
Офертите на участниците в поръчката трябва да бъдат със срок на 

валидност най-малко 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 
отваряне на офертите от Възложителя. 
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   Приложение 1    
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Техническа поддръжка на 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) 
 
телефон/ факс: ………………………….. 
 
e-mail :…………………………………… 
 
адрес на участника:  
……………………………………………………………………………………… 

(п.код, град, община, квартал, бул./ул. №, бл., ап.) 
 

1. Предлагаме да извършим техническа поддръжка на софтуер за 
виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи. 

2. Предложението ни е валидно ……….. (най-малко 60 календарни дни), 
считано от датата на отваряне на предложението. 

3. Декларираме, че ще извършваме посочената техническата поддръжка 
на софтуер за срок от 12 месеца, считано от 16.12.2018 г. 

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

5. Запознахме се с документацията и посочените в нея условия и 
заявяваме, че приемаме същите. Декларираме, че ще извършим техническа 
поддръжка на софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware 
лицензи в съответствие с Техническите изисквания, описани в Приложение 3 
към поканата за участие.  
Дата: ……………… 2018 г.                  ПРЕДСТАВИТЕЛ: ………………… 

                           
                                                                                        (име, подпис, печат) 
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Приложение 2 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Техническа поддръжка на 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) 
 
телефон/ факс: ………………………….. 
 
e-mail :…………………………………… 
 
адрес на участника:  
……………………………………………………………………………………… 
(п.код, град, община, квартал, бул./ул. №, бл., ап.) 

          
След запознаване с поканата за участие в поръчката предлагаме да я 

изпълним при следните цени за извършване на техническа поддръжка на 
софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи: 
 

№ 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. 
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Общата крайна цена за изпълнение на поръчката с предмет: „Техническа 

поддръжка на софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware 
лицензи” е .......................... (.............................................. с думи) лева без ДДС и 
............................. (...............................................................................с думи) лева с 
включен ДДС. 

В посочената цена са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 
 
 
 
Дата: ……………… 2018 г.                  ПРЕДСТАВИТЕЛ: ………………… 

                           
                                                                                        (име, подпис, печат) 
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Приложение 3 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

1. Техническата поддръжка (Basic Support & Subscription) на софтуер за 
виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи включва 
удължаване срока на следните сертификати с 12 месеца: 

1.1. VS5-STD-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 6.5 
Standard за 8 процесора. 

1.2. VCS5-STD-G-SSS-C - Basic Support Coverage vCenter Server 6.5 
Standard for vSphere 6.5 (Per Instance), 1 брой.      

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

2.1. Безплатни актуализации (Update, Upgrade, Renewals & Plug-Ins) до 
най-новите характеристики и функционалност на продукта; 

2.2. Предоставяне на всички безплатни добавки (Plug-in Modules) за 
продуктите за срока на договора; 

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

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

2.5. Приоритетно уведомяване за предстоящите издания на продукта. 
        2.6. Осигуряване на непрекъсната техническа поддръжка – 5 дни в 
седмицата (от понеделник до петък), 9 часа на ден (09:00– 18:00 ч.), през 
целия срок на действие на договора. 

3.  Изпълнителят следва да изпълни поръчката с предмет: „Техническа 
поддръжка на софтуер за виртуализация VMware на съществуващи VMware 
лицензи” качествено, без отклонения и недостатъци. 

 


	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

