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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00005

Поделение: ________

Изходящ номер: РД-4 от дата 12/01/2015

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 Страна
София 1000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Дирекция "Финансово-стопанска, 
административно-правна и 
информационна дейност" (ФСАПИД)

02 9407831

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=93,1690276&_dad=portal&_schema=PORTAL

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна 
стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел 
Fortinet FWB-400B 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 72000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Изпълнителят следва да осигури извънгаранционна техническа 
поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения 
(Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B.
Техническата поддръжка трябва да бъде осъществявана за период от 
една година, считано от датата на подписване на договора.

Прогнозна стойност

(в цифри): 10500    Валута: BGN

Място на извършване

гр. София, ул. "Леге" № 4 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
I.Общи изисквания:
Изпълнителят следва да осигури извънгаранционна техническа 
поддръжка на притежаваното от Агенцията по обществени поръчки 
устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application 
Firewall) модел Fortinet FWB-400B.
Техническата поддръжка трябва да включва:
- хардуерна поддръжка - отстраняване на хардуерни повреди и подмяна 
на цялото устройство или дефектирали части от него при 
необходимост;
- софтуерна поддръжка - автоматично обновяване на софтуера на 
устройството с цел осигуряване на защита срещу всички заплахи на 
приложно ниво.
Техническата поддръжка трябва да бъде осъществявана за период от 
една година, считано от датата на подписване на договора. В своето 
предложение участникът следва да предостави информация докога 
производителят на устройството ще осъществява поддръжка на модела, 
предмет на настоящата публична покана.
Първоначалните дейности по поддръжката (регистрация на официален 
сайт на производителя на устройството, преглед на настройките и 
нормалното функциониране на устройството, извършване на промени в 
конфигурацията при необходимост и др.) да се извършат в срок, 
гарантиращ зададения период на поддръжка.

II. Изисквания към хардуерната поддръжка: 
II.1. Да бъде осигурена непрекъсната поддръжка (режим 24х7) с 
възможност за комуникация с изпълнителя по различни начини - по 
телефон, чрез съобщения, изпратени по електронна поща, чрез 
интернет приложения за комуникация и др.
II.2. Подмяната на дефектирал хардуер да се извършва най-късно до 
17:30 часа на работния ден, следващ деня на уведомяване на 
изпълнителя за повредата.
II.3. Всички разходи за отстраняване на хардуерни повреди и подмяна 
на цялото устройство или дефектирали части от него, както и за 
транспорт на оборудването до сервизен център и обратно да бъдат за 
сметка на изпълнителя.

III. Изисквания към софтуерната поддръжка: 
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III.1. Да се извършва според приетите от производителя на 
устройството (FORTINET) стандарти за софтуерна поддръжка, заложени 
във FortiWeb Security Service.
III.2. При промяна на защитаваното приложение (Портал за обществени 
поръчки с имплементиран в него Регистър на обществените поръчки),  
изпълнителят да окаже съдействие за съответна промяна в настройките 
на устройството, ако такава е необходима.
III.3. При промяна на конфигурацията на компютърната мрежа, в която 
е включено устройството,  изпълнителят да окаже съдействие за 
съответна промяна в настройките на устройството, ако такава е 
необходима.
III.4. Изпълнителят да предостави на отговорното лице от Агенцията 
по обществени поръчки всички данни за достъп до устройството и 
интернет сайтовете, имащи отношение към техническата поддръжка на 
устройството.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 23/01/2015 дд/мм/гггг Час: 11:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

посочения интернет адрес или друго:

Техническата спецификация и проектът на договор към настоящата 
публична покана са публикувани на официалната интернет страница на 
Агенцията по обществени поръчки на следния интернет 
адрес:www.aop.bg, рубрика "Профил на купувача", http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1690276&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Офертата трябва да съдържа следните документи:
1. Данни за лицето, което прави предложението (съгласно Образец № 
1), с посочване на единен идентификационен код /ЕИК/ по чл. 23 от 
Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАД и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция. Когато участникът не 
представи ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, 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).
2. Оферта (съгласно Образец № 2) с посочен срок на валидност, който 
не следва да е по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, считано 
от крайния срок за получаване на оферти;
3. Техническо предложение (съгласно Образец № 3);
4. Ценово предложение (съгласно Образец № 4);
Сумата, посочена в ценовата оферта, трябва да бъде в лева, без ДДС.
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Посочената сума следва да е окончателна и да включва всички разходи 
във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.
5. Декларация по чл. 47, ал.1, т. 1, б. "а" - "д" от ЗОП (съгласно 
Образец № 5);
6. Декларация за конфиденциалност (съгласно Образец № 6) - ако е 
приложимо;
Документите се представят на български език.
Документите, представени във вид на копие, следва да бъдат заверени 
с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от съответния участник.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик 
с посочено наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс или електронен адрес.
Място за получаване на офертите - Агенция по обществени поръчки, 
гр. София, ул. "Леге" №4, ет. 1, ст. 5 (Деловодство).
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 
от ЗОП на 23.01.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Агенцията по 
обществени поръчки на адрес: гр. София, ул. "Леге" № 4, ет.5, ст. 
503.
При сключването на договор определеният изпълнител е длъжен да 
представи документи, издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 
б. "а" - "д" и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 5 от ЗОП.
Източникът на финансиране на обществената поръчка е бюджетът на 
АОП.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 22/01/2015 дд/мм/гггг
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