
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида на възложителя: 00005

Поделение: ________

Изходящ номер: РД-36 от дата 27/06/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител
Агенция по обществени поръчки

Адрес
ул. "Леге" № 4

Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Дирекция "Регистър и мониторинг 
на обществените поръчки"

02 9407056

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ана Миткова - директор на дирекция "Регистър и мониторинг на 
обществените поръчки"

E-mail Факс
a.mitkova@aop.bg 02 9407052

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.aop.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1220268&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=2857&menu_id=12

РАЗДЕЛ ІI

Строителство Доставки Услуги

Осигуряване на годишен абонамент за техническа поддръжка на 
софтуерни лицензи за операционна система SuSE Linux Enterprise 
Server



72267100

РАЗДЕЛ ІII

Изпълнителят следва да осигури техническата поддръжка на 8 (осем) 
броя лицензи за операционна система SUSE Linux Enterprise Server, 
ползвани от Агенция по обществени поръчки. Техническата поддръжка 
трябва да отговаря на следните параметри:
- описaние на продукта: SLES X86_64 1-2CPU 1PHYS 1YR;
- вид на поддръжката: "базова" по стандартите на NOVELL/SUSE;
- период на поддръжката: 1 (една) година.

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

гр. София, ул. "Леге" № 4 код NUTS:  

BG411

1. Участникът следва да е партньор на NOVELL/SUSE с право да 
предоставя техническа поддръжка, обект на настоящата обществена 
поръчка. Изпълнението на това изискване се доказва със съответeн 
документ (оторизационно писмо/сертификат/разпечатка от официален 
сайт на NOVELL/SUSE на списък на признатите партньори с възможност 
за проверка на верността му и др.).
2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес и 
наименование на поръчката.
3. Офертата на участника трябва да съдържа описание на общите 
условия и режима на предложената техническа поддръжка, действащи 
към момента на подаване на офертата. 
4. Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 
101в от ЗОП: данни за лицето, което прави предложението, 
предложение за изпълнение на изискванията по чл.101б, ал.1, т.3 от 
ЗОП, ценово предложение, срок на валидност на офертата - не по-
малко от 60 дни.
5. При сключването на договор оределеният изпълнител е длъжен да 
представи документи за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 
т.1, б. "а"-"д"  и декларации за липсата на обстоятелствата по 
чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки.
6. Изпълнителят следва да предостави на Възложителя всички данни за 
достъп до официални сайтове на NOVELL/SUSE, имащи отношение към 
техническата поддръжка, обект на настоящата поръчка.

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта



Дата: 07/07/2014 дд/мм/гггг Час: 12:00

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Дата: 06/07/2014 дд/мм/гггг


