АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00005
Поделение: ________
Изходящ номер: РД-68 от дата 09/12/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Агенция по обществени поръчки
Адрес
ул. "Леге" № 4
Град
Пощенски код
София
1000

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Дирекция "Финансово-стопанска,
02 9407831
административно-правна и
информационна дейност" (ФСАПИД)
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Росица Главурова - директор на дирекция "ФСАПИД"
E-mail
Факс
r.glavurova@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=93,1684285&_dad=portal&_schema=PORTAL

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предоставяне на лицензи за антивирусен софтуер за срок от една
година.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
48761000
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Предоставяне и техническа поддръжка на 72 лиценза за антивирусен
софтуер за срок от една година, съгласно техническа спецификация.
Прогнозна стойност
(в цифри): 4000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София, ул."Леге" № 4

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
I.Функционални изисквания към антивирусния софтуер:
I.1.Да работи на работни станции с операционна система Windows
XP/7/8.
I.2.Да включва и осигурява защитата на мрежови файлови сървъри под
Windows (MS WindowsServer 2003/2008) и Linux.
I.3.Да включва централизиран контрол, чрез който от произволен
компютър в мрежата да може да се администрира антивирусният софтуер
на всички компютри в локалната мрежа.
I.4.Да има възможност за откриване на незащитени компютри в
мрежата.
I.5.Да има възможност за отдалечена инсталация и конфигурация.
I.6.Да има възможност за инсталация посредством групови политики.
I.7.Да включва централизирано следене на логовете на всички
потребители.
I.8.Да има възможност за отдалечено сканиране при поискване.
I.9.Да има възможност за създаване на отчети, подробни и сумарни,
за събитията в мрежата (брой сканирани файлове, брой вируси, брой
защитени/незащитени станции и др.)
I.10.Да има възможност за блокиране на експлоити.
I.11.Да има наличие на защита, включваща система на репутацията.
При такава система изследваните изпълними файлове или архиви се
сравняват с база данни от бели и черни списъци.
I.12.Да има възможност за откриване на полиморфични вируси.
I.13.Да има възможност за автоматично обновяване на ядрото и
антивирусните дефиниции.
I.14.Да има възможност за автоматично разпространение на
обновяванията.
I.15.Да има възможност за групиране на клиентите и задаване на
различни профили/настройки за различните групи.
I.16.Да има възможност за задаване на времеви диапазони сканиране,
обновяване и обмен на служебна информация.
I.17.Да поддръжа локални сървъри за разпространение на дефиниции,
обновления и следене на журналите на събитията;
I.18.Да има възможност за обновяване, както от няколко локални
сървъра, така и дистанционно от сървър на производителя.
I.19.Да има възможност за проверка на всички локални логически
устройства, в това число флопи-дискове и всички видове преносими
медии.
I.20.Да има възможност за премахване на макро-вируси и за
възстановяване на документи.

I.21.Да има възможност за сканиране на архивни файлове в познатите
формати за компресия и за многослойно сканиране на вложени архивни
файлове.
I.22.Да има възможност за карантиниране и изолиране на заразени
файлове.
I.23.Да има възможност за създаване на bootable disk или да
създадете bootable USB.
I.24.Да има отделен драйвер за почистване - за трайно решение на
проблемите, при които даден активен зловреден код не може да бъде
премахнат от заразен компютър.
I.25.Да има възможност за разпознаване, дали компютърът използва
батерията и при необходимост да отложи някои операции.
I.26.Да поддържа контрол на сменяемите носители, автоматично
сканиране на файловете, пуснати от USB, компакт-дискове или други
преносими, сменяемите носители.
I.27.Да поддържа защита на собствените файлове на програмата.
I.28.Да има възможност за създаване на USB/CDROM Image даващ
възможност за сканиране на системата в Offline режим.
I.29.Да има вграден инструмент за анализиране на системата и
генериране на лог файлове.
I.30.Да предоставя възможност в рамките на лиценза за безплатно
преминаване към всички новоизлезли версии на програмата х32/х64.
II.Изисквания към техническата поддръжка:
II.1.Да има локална поддръжка на български език.
II.2.Да бъде осигурена безплатна техническа поддръжка с възможност
за комуникация с изпълнителя по телефон и чрез електронна поща, в
рамките на работното време.
II.3.При сериозен проблем (например масово заразяване на
персоналните компютри/сървъри) изпълнителят да окаже съдействие за
разрешаване на проблема. Времето за реакция да бъде до 4 часа, след
уведомяване на изпълнителя за проблема.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг

Час: 10:30

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
Техническата спецификация на Възложителя за изпълнение на поръчката
е неразделна част от настоящата покана и се намира на официалната
интернет-страница на Агенция по обществени поръчки на сл.интернет
адрес:www.aop.bgрубрика "Профил на купувача". Офертата се
представя в запечатан непрозрачен плик с наименование на поръчката,
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или
електронен адрес.

Офертата на участника следва да съдържа следните документи:
1. данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1, с
приложено заверено копие на документ за самоличност на участника,
ако е физическо лице, респ. заверено копие на документ за
регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, ако участникът е
юридическо лице или едноличен търговец. . Когато участникът не
представи ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
освен копие от документа за регистрация, прилага и заверено копие
на документ за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица
представят еквивалентен документ на съдебен или административен
орган от държавата, в която са установени ( в официален превод).
При участие на обединение, което не е юридическо лице, заверено
копие на документ за самоличност/ регистрация или ЕИК се представя
от всички лица, включени в обединението.
2. техническо предложение - Образец № 2;
3. ценово предложение - Образец № 3;
4. оферта - Образец № 4 (с посочен срок на валидност, който не
трябва да е по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от
крайния срок за получаване на оферти);
5.декларация за приемане на условията в проекта на договор Образец № 5;
6. декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Образец №
7 (ако е приложимо);
7. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1
от ЗОП (Образец №8) и чл.47, ал.5 от ЗОП (Образец №9).
Сумата, посочена в ценовата оферта, трябва да бъде в лева, без ДДС.
Посочената сума е окончателна и следва да включва всички разходи
във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.
Всички документи се представят на български език. Документите във
вид на копие следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”,
подписани и подпечатани от съответния участник.
При сключването на договор определеният изпълнител е длъжен да
представи документи за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 1, б. "а" - "д" и декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/12/2014 дд/мм/гггг

