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РАЗДЕЛ ІI

Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module,
включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter,
Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB
и осигуряване на техническа поддръжка на устройството за период от
една година.
Изпълнителят следва да извърши дейностите по активирането на

лиценза.

РАЗДЕЛ ІII
Изпълнителят следва да поднови лиценз за софтуерен пакет Total
Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware,
Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda
GateDefender Performa еSB и да осигури техническа поддръжка на
устройството за период от една година: от 21.01.2016 г. до
20.01.2017 г.
Изпълнителят следва да извърши дейностите по активирането на
лиценза.
Техническата поддръжка (хардуерна и софтуерна) на устройството да
се извършва в режим 24x7.

Изпълнителят следва да извърши дейностите по активирането на
лиценза.
Техническата поддръжка (хардуерна и софтуерна) на устройството да
се извършва в режим 24x7.
1.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.
2.Изпълнителят да предостави доказателство, удостоверяващо
наличието на софтуерни лицензи за съответните модули за период от 1
(една) година.
3.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.
4.Подмяната на дефектирал хардуер да се извършва най-късно до 17:30
часа на работния ден, следващ деня на уведомяване на изпълнителя за
повредата.
5.Всички разходи за транспорт на оборудването до сервизен център на
изпълнителя/производителя и обратно да бъдат за сметка на
изпълнителя.
6.При съмнение за вирус или друг зловреден код в електронно
съобщение, както и при регистриране на спам, изпълнителят да изрази
становище за степента на опасност и да осигури разрешаване на
проблема най-късно до 17:30 часа на работния ден, следващ деня на
уведомяване на изпълнителя за проблемa.

7.При промяна на защитавания пощенски сървър (mail.aop.bg),
изпълнителят да извърши необходимите промени в настройките на
устройството, ако такива са необходими.
8.При промяна на конфигурацията на компютърната мрежа, в която е
включено устройството, изпълнителят да извърши необходимите промени
в настройките на устройството, ако такива са необходими.
9.Изпълнителят да оказва техническа помощ на служителите на
агенцията, администриращи защитното устройство, изразяваща се в
консултации и съдействие при неговото наблюдение и управление.
10.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 Panda GateDefender Performa еSB.

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:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1732284&_dad=portal&_schema=PORTAL, рубрика "Профил на
купувача".
Офертата трябва да съдържа следните документи:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатаОбразец № 1;
2. Представяне на участника – Образец № 2;
3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице-копие
на договора за обединение, а когато в договора не е посочено
лицето, което представлява участниците в обединението - и документ,
подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият;
4. Декларация за приемане условията в проекта на договора-Образец №
3;
5. Техническо предложение-Образец № 4, придружено с декларация за
конфиденциалност (в случай на приложимост-Образец № 7);
6. Ценово предложение-Образец № 5.
Участниците представят само една оферта и нямат право да представят
варианти на офертата.
Валидността на офертата да е за срок не по-малък от 30 (тридесет)

календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
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.
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 18.01.2016 г. от 10:00 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" от ЗОП.
Източникът на финансиране на обществената поръчка е бюджетът на
АОП.

РАЗДЕЛ ІV

