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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, имплементация и 
гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” 
ЕАД” се провежда въз основа на Решение по т.2 от Протокол № 22/21.09.2010г. на Съвета на 
директорите на “Български пощи” ЕАД и Заповед № РД-08-344 / 05.12.2011 г. на главния 
изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД (Приложение №1 към документацията). 

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата на 
обществената поръчка, се регламентират от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, правилника за 
прилагане на ЗОП и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от 
възложителя по чл. 34 от ЗОП.  

А. Възложител на обществената поръчка. 

По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т.5, чл.7г от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), Възложител на обществената поръчка е „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, адрес: гр.София 1700, 
ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, тел. 949- 3264, факс 868 - 32 - 74. 
 

Б. Обект на обществената поръчка. 
1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, чрез открита процедура по ЗОП, на основание чл.3, ал.1, т.1 и т.2, 
чл.7, т.5, чл.7г, и чл.14, ал.1, т.2 и т.3 възлага обществена поръчка с обект: „Доставка, имплементация 
и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” 
ЕАД”. 
2. Обществената поръчката е с място на изпълнение: Централно управление на “Български пощи” 
ЕАД, гр.София 1700, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31.  
 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 
 
А. Условия за участие в обществената поръчка 
 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който:  
1.1. Отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и чл.47 от ЗОП. 
1.2. Представи доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в  чл. 50,ал. 1, т.2, и 
т. 3 от ЗОП. 
1.3. Представи доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в  чл. 51, ал. 
1, т.1, т.6 и т.7 от ЗОП.  
2. В процедурата не може да участва участник, който: 
2.1. e осъден/а с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 
на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2.2. е обявен в несъстоятелност;  
2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове; 
2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че кандидатът или участникът 
е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или 
участникът е преустановил дейността си; 
2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството 
на държавата, в която е извършено нарушението;  
2.6.  има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 



 
 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, 
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  
2.7. при който лицата по чл.47 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
2.8. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от  Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси.      
3. Изискванията по т. 2.1., 2.5 и т. 2.7 се отнасят и за следните лица:  
3.1. при събирателно дружество – за лица по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;  
3.2. при командитно дружество – за лица по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните 
съдружници; 
3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност – за лица по чл. 147, ал.1 от Търговския закон; 
3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския закон, а при 
липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 
3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 
3.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които 
представляват участника.  
3.7. в случаите по т. 3.1-3.6. - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт 
е включена територията на Република България. 
4. Обстоятелствата по т. 2 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно Приложение 
№ 3б и Приложение № 3в ) при подаването на офертата. 
5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред възложителя промените в обстоятелствата по 
предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им /Приложение № 3г/. 

 

Б. Документи, представяни от участника. Форма. 
1. Участниците в процедурата представят, посочените по-долу документи:                   
1.1. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 
документа за самоличност, когато участника е физическо лице. Чуждестранните юридически лица 
представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в 
държавата, в която са установени; В случай, че за изпълнението на поръчката участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално 
заверено копие на документа (договор за гражданско дружество), с който е създадено обединението. 
В него следва да е посочено лицето, което ще представлява обединението в качеството му на 
участник в процедурата. В случай, че документът за създаване на обединението не съдържа изрично 
посочване на представляващото лице, към офертата се представя оригинал на пълномощно, с което 
участниците в обединението упълномощават някое от лицата да представлява обединението в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка; 
1.2. Оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние за участници – 
юридически лица или еднолични търговци, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 
подаване на офертата. /важи за участник – непререгистриран по реда на Закона за търговския 
регистър/. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден 
от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 
1.3. документ за гаранция за участие в съответствие с изискванията, посочени в раздел ІV от 
документацията; 
1.4. доказателства за икономическото и финансово състояние в съответствие с т.1.2. от раздел ІІ, 
буква”А” на документацията: 

1.4.1. Участникът трябва да притежава финансово-икономически възможности, гарантиращи 
качественото и своевременно изпълнение на предмета на поръчката. Приходите на участника, за 



 
 
всяка от последните 3 (три) години, трябва да надхвърлят 4 000 000 лева общо. Това обстоятелство се 
доказва съгласно изискванията на чл. 50, ал. 1 от ЗОП, с всички от следните документи: 

1.4.1.1. Копие от пълните годишни финансови отчети на участника за всяка от последните 3 
(три) финансови години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.), заверени с гриф “Вярно с оригинала”; 

1.4.1.2. Списък-декларация за общия оборот и за оборота на дейностите, обект на настоящата 
поръчка за последните 3 (три) финансови години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.); 

1.4.1.3. Участникът следва да има положителен финансов резултат за всяка една година в 
периода 2008, 2009 и 2010 г. 

1.4.2. Участникът следва да притежава не по-малко от 3 (три) годишен опит в изпълнението на 
проекти за доставка, системна интеграция, обучение и гаранционна поддръжка на централизирани 
информационни системи, включващи технологии за виртуализация, сървъри и системи за съхранение 
на данни. За доказателство на тригодишен опит, участникът следва да представи копия от договорите 
и декларация със списък в едно с кратко описание на изпълнена минимум 1 (една) поръчка, сходна с 
предмета на настоящата процедура на стойност минимум 800 000 лева без ДДС, заедно с данни за 
Възложителите, подробно описание на предмета на договорите и включените технологии, място на 
изпълнение и суми. 

1.4.3. Участникът трябва да е изпълнявал проекти от подобно естество и сложност. Обстоятелствата 
по описаното изискване на Възложителя се доказват със заверени от участника копия на минимум 3 
(три) броя референции за добро изпълнение от други възложители (възложители различни от 
настоящия) по поръчки за доставка, системна интеграция, обучение и гаранционна поддръжка на 
централизирани информационни системи, включващи технологии за виртуализация, сървъри и 
системи за съхранение на данни, завършени успешно през последните 3 (три) години – 2008 г., 2009 
г. и 2010 г. 
 
1.5. доказателства за технически възможности и/или квалификация в съответствие с т.1.3. от раздел 
ІІ, буква”А” на документацията, които следва да гарантира и декларира: 

1.5.1. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на стандарта за 
качество ISO 9001:2000 или еквивалентен. Доказва се с приложен сертификат ISO 9001:2000 или 
еквивалентен за съответния производител. 

1.5.2. Предлаганата техника трябва да има степен на защита и електромагнитна съвместимост, 
доказана със съответните документи/сертификати. 

1.5.3. Предлаганите сървъри трябва да са сертифицирани за работа по процедурата на Microsoft и да 
фигурират в сайта на Microsoft (наличие на съответни драйвери). Прилага се извлечение с посочен 
линк от страницата на Microsoft, заверено с подпис и печат на участника. 

1.5.4. Предлаганата дискова подсистема за съхранение на данни трябва да е обявена публично като 
тествана на сайта на Storage Performance Council  
(http://www.storageperformance.org/results/benchmark_results_spc1). Прилага се извлечение заверено с 
подпис и печат на участника. 

1.5.5. Участникът трябва да оперира на пазара от минимум 3 (три) години. Доказва се с декларация, 
като се прилага и кратък фирмен профил (Приложение № 8). 

1.5.6. Участникът в процедурата следва да прилага система за контрол на качеството, сертифицирана 
от акредитиран сертификационен орган, за съответствие със стандарта ISO 9001:200x или 
еквивалентен. Прилагат се копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за 
сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:200x или еквивалентен. 

1.5.7. Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на 
информационната сигурност според най-добрите практики по стандарта ISO 27001 или еквивалентен. 
Прилага се заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на 
системи за управление на информационната сигурност по стандарта ISO27001:2005 или 
еквивалентен. 



 
 
1.5.8. Участникът трябва да декларира, че доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и 
придружено от сертификати за произход. 

1.5.9. Участникът трябва да има партньорски отношения с водещи фирми в областта, чиито продукти 
са предмет на поръчката. Партньорските отношения се доказват с копия на партньорски договори, 
оторизационни писма от производителите на предлаганото оборудване и др. 

1.5.10. Участникът трябва да представи документи, доказващи образователната и професионалната 
квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. Прилага се списък на 
специалистите, техни автобиографии и копия от сертификати, които притежават. Участникът следва 
да разполага с екип специалисти, съставен от минимум 8 (осем) високо-квалифицирани специалисти, 
които да притежават като минимум поне следните сертификати: 

1.5.10.1. Сертифициран специалист от производителя на сървърната подсистема с ниво 
Professional или еквивалентно – 2 броя; 

1.5.10.2. Сертифициран специалист от производителя на софтуера за виртуализация на сървъри 
с ниво Professional или еквивалентно – 2 броя; 

1.5.10.3. Сертифициран специалист от производителя на софтуера за виртуализация на дискови 
подсистеми с ниво Professional или еквивалентно – 1 брой; 

1.5.10.4. Сертифициран специалист от производителя на операционните системи за сървъра с 
ниво Professional или еквивалентно – 2 броя; 

1.5.10.5. Сертифициран специалист от производителя на дисковата подсистема за съхранение на 
данни с ниво Professional или еквивалентно – 1 брой; 

1.5.10.6. Сертифициран специалист от производителя на SAN комуникационните устройства с 
ниво Professional или еквивалентно – 1 брой. 

Забележка: Допустимо е даден специалист да разполага с компетенции в повече от една област, 
стига бройката специалисти в екипа да покрива минималното изискване от 8 (осем) човека. 
Покриването на това изискване ще гарантира качеството и своевременното изпълнение на 
дейностите по проекта. 

1.5.11. Участникът следва да декларира възможност за гаранционно, сервизно и извънгаранционно 
обслужване от сертифициран персонал за техническото оборудване. 

1.5.12. Участникът трябва да декларира, че ще осигури гаранционна поддръжка на доставеното 
оборудване за срок не по-малък от заложения в Техническите изисквания (Приложение № 2). 

1.5.13. Участникът следва да декларира, че разполага със собствен център за техническа поддръжка, 
работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща система за 
проследяване на проблеми (trouble ticket) с ясна схема на реакция и своевременно отстраняване на 
възникнали проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 4 канала за заявяване на проблеми.  

1.5.14. Участникът следва да представи документ, удостоверяващ наличието на лаборатория/тестов 
център - прилага се кратко описание на наличната техника и системи в лабораторията и описание на 
процесите в нея), където биха могли да се изпробват промени в Информационната Система на 
клиента, преди да бъдат извършени в продукционната среда на клиента. 
 
1.6. декларации, подписани от законния представител на участника, че не са налице обстоятелствата 
по раздел ІІ, буква А, т. 2.1. до 2.8. (попълнени съгласно образци – Приложение № 3а, Приложение 
№ 3б, Приложение № 3в); 
 
 
 



 
 
1.7. предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в съответствие с образеца на ценова 
оферта (Приложение № 6) – поставена в отделен запечатан, непрозрачен плик, обозначен с надпис 
„предлагана цена”; 
1.8. декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно образеца - Приложение 
№ 3в; /подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за търговския регистър/; 
1.9. попълнен образец на справка- Приложение № 4; 
1.10. копие от регистрация по БУЛСТАТ; /подава се само от непререгистрираните по смисъла на 
Закона за търговския регистър/; 
1.11. копие от документа за регистрация на участника по ЗДДС (ако участникът е регистриран по 
ЗДДС);  
1.12. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата; 
1.13. нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, ако не е 
законен представител; 
1.14. проектодоговор, който не се попълва, но се прилага към офертата, като по избор участникът 
може да парафира всяка страница от него и подпечата последната страница за Изпълнител. С тези 
действия участникът удостоверява, че са се запознали и приемат условията на проекта на договор; 
1.15. техническо предложение, съгласно Технически изисквания (Приложение № 2) на Възложителя 
(съдържащо: предлаганите характеристики на услугата и хардуерните устройства, срок и условия за 
гаранционно поддържане, време за реакция и време за отстраняване на проблем); 
1.16. декларация за съгласие за участие на подизпълнители, ако има такива, в която се посочва дела 
на тяхното участие (Приложение № 9); 
1.17. оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 5; 
1.18. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
           Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с повече от 
три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална заверка, 
се представят заверени от участника. 
(В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по раздел ІІ, 
буква Б т. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10, 1.11., 1.16., и т.1.18. се представят и за всеки от 
подизпълнителите.) 
            Забележка : В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. се 
представят в легализиран превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език 
се представят и в превод на български език. Ако участникът – чуждестранно лице е обединение, 
документите се представят за всеки от участниците в него.  
           В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1.1., 1.2., 
т.1.4., т.1.5. 1.6., 1.9, 1.10, 1.11, и т. 1.18. се представят от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението.    

2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата 
документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на Възложителя, участникът 
се отстранява от участие. 

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертите за участие в процедурата, са за 
сметка на участниците. 

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата. 

3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 10 (десет) лева без 
ДДС, и е за сметка на участниците. 

4. Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на 
“Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 3, стая № 304 от 09.00 до 
12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите,  
 
  



 
 
посочен в обявлението за обществена поръчка. В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този 
ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден. 

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от 
заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, 
възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането./ 

5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска писмено от 
възложителя разяснения по нея. Разясненията по предходното изречение могат да бъдат искани не 
по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти. 

6. В 4-дневен срок от постъпване на искането, Възложителят изпраща разяснението до всички 
участници, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в 
отговора наименованието на участника, отправил запитването. 

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна неразделна 
част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие. 

 

ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ. 
1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на: 12300 
(дванадесет хиляди и триста) лева. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се 
избира от участника. 
1.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата на 
парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в Райфайзенбанк 
(България) ЕАД, Сметка в лева: IBAN:  BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF или в 
касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 3, стая № 
304 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Оригинален платежен документ, удостоверяващ 
превода на сумата на гаранцията за участие по сметката на възложителя се прилага в плика с 
офертата на участника.  
1.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата на 
банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката писмено и 
безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване, сумата на 
гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 120 (сто и двадесет) календарни 
дни. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с офертата на участника. 
2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от възложителя, когато участникът: 

2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти; 

2.2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; 

2.3. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществената поръчка. 

В случаите, по т. 2.1. и т. 2.3., когато участникът е представил банкова гаранция, Възложителят 
има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.  

3. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от Възложителя, както следва: 

3.1. на отстранените участници в срок от пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на 
решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

3.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена 
поръчка, а на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението за определяне на изпълнител; 

3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всичките 
участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на 
решението за прекратяване. 



 
 
4. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер 
на 3 % от стойността на поръчката. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се 
избира от участника. 

4.1. В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата 
на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в Райфайзенбанк 
(България) ЕАД, Сметка в лева: IBAN: BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF  преди 
сключване на договора за изпълнение на поръчката.  

 4.2. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под 
формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 
банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване 
сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 20 
календарни дни след срока на действие на договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя 
преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.  

5. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава при условията и сроковете, посочени в 
договора за възлагане на обществената поръчка.  

6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

А. Общи положения.  

1. Всеки участник може да подаде само една оферта с един вариант, в един оригинален екземпляр за 
участие.  

2. Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по него. 
Документи с явни поправки не се разглеждат. 

3. Офертата се изготвя съгласно приложения образец - Приложение № 5 към документацията. 

4. Подаването на офертата означава, че Участникът, приема изцяло всички специални и общи 
правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до 
отстраняване на участника. 

Б. Съдържание. 
1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български език. В 
случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. от раздел ІІ, буква “Б” се 
представят в легализиран превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език 
се представят и в превод на български език. 
2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІІ, буква “Б”, т.1. Те се 
представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея. При непредставяне на 
документ, посочен в настоящата документация възложителят отстранява участника от участие в 
процедурата. По свое желание участникът може да представи и всякакви други документи, извън 
задължително изискваните.  
2.1. Документите се подреждат в посочената от Възложителя последователност и при непрекъсната 
номерация на страниците. 
3. Описание на предлаганите от участника условия за изпълнение на поръчката, съгласно 
Техническите изисквания   /Приложение № 2/.  
4. Посочва се срокът за изпълнение на поръчката, в календарни дни. 
5. Участникът посочва предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката, като спазва образеца 
на ценова оферта - Приложение № 6, поставена в отделен запечатан плик с надпис „предлагана 
цена”. Стойността на поръчката се посочва в лева, по следната схема: 
5.1. Предлаганата цена следва да бъде в лева и да не включва ДДС: 
5.2. Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на договора, освен 
в случаите на чл. 43, ал.2, т. 2 и 3 от ЗОП.  



 
 
5.3. Грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника  цени са за негова сметка. 

6. Участникът посочва срока на валидност на офертата си в съответствие с предвидения от 
Възложителя срок в обявлението за обществената поръчка. Този срок е еднакъв за всички участници. 
В случай на необходимост Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока 
на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената 
поръчка. 

 

VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
 
А. Запечатване и маркиране на пликовете      

1. Офертата се представя с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик от 
участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с известие за доставяне, 
съдържащ три плика, съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват самозалепващи се 
пликове, то те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната част на 
лепенката (всеки равностоен метод се приема). 

2. Върху плика с офертата  се посочват : 

- обектът на обществената поръчка и наименованието на предмета на поръчката. 

- името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, или електронен 
адрес. 
3. В плика с офертата, участникът следва да постави три отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва:  
3.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор" , в който се поставят документите, изисквани от 
възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 /, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците; 
3.2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" , в който се поставят:  

• документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя 
критерий и посочените в документацията изисквания - описанието, посочено в т.3, от раздел 
V, буква Б; 

• попълнения и подписан образец на офертата, съгласно Приложение № 5; 
3.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена" , който съдържа ценовото предложение на участника, 
като неговото съдържание следва да отговаря на приложения образец (Приложение № 6) и 
посоченото в т. 5 от раздел V, буква Б. 

Всички пликове трябва да бъдат запечатани и непрозрачни. 

Ненадписани пликове и пликове, които не отговарят на горепосочените изисквания не се 
отварят и участника се отстранява от участие. 

Б. Подаване и приемане на офертите. 
1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – лично или по 
пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне. При лично представяне на предложението 
лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за регистрация, ако е 
законен представител, и с лична карта и съответно пълномощно, ако е упълномощен представител. 

2. Срокът за подаване на офертата е 15 /петнадесет/ календарни дни, след изпращане на 
обявлението за обществената поръчка до “Държавен вестник” и Агенцията по обществени поръчки. 
В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия 
присъствен ден.  

3. Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до изтичане на 
срока, посочен в т. 2, в сградата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, 
ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в дирекция „Информационни и комуникационни 
технологии”. 



 
 
4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и точния час на 
получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 
документ. 

5. Всички оферти, представени след срока по т. 2 не се приемат от Възложителя. Такива оферти 
незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4. 

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост. Такава 
оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т.4. 

7. Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима сила. 

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или 
оттегли офертата си.  

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
А. Отваряне и разглеждане на офертите 
1. Отварянето на офертите се извършва от 11:00 часа на първия работен ден, след изтичане срока за 
подаване на офертите, в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. „Акад. 
Стефан Младенов” № 1, бл. 31, зала 212. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите 
участниците се уведомяват писмено.  
2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя след изтичане на 
срока за приемане на офертите. Комисията започва работата си след получаване на списъка с 
участниците и представените оферти.  
3. Пликовете с офертите на участниците се отварят съобразно реда на постъпване.  
4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 
5. При отваряне на офертите и при проверката на списъците, посочени в т. 4, може да присъства по 
един представител на участниците в процедурата - законен или изрично упълномощен, както и 
представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.  
6. Представителите на участниците, представителите на средствата за масова информация и на 
юридически лица с нестопанска цел се допускат до действията на комисията по т.4 само при 
представяне на документ за самоличност и документ, доказващ представителната им власт. 
Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. 
7. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три 
отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. 
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на 
останалите участници. 
8. В присъствието на лицата по т. 4 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете 
подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. 
Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа. Не се отварят 
пликовете с надпис “Предлагана цена”.  
9. След извършването на действията по т. 7 и т. 8 приключва публичната част от заседанието на 
комисията. 
10. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно 
наличието и редовността на представените документи в плик № 1. 
11. В протокола по т. 10 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните 
нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят 
допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може 
да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Участникът няма право да 
представя други документи освен посочените в протокола по т. 10. 
12. След изтичането на срока по т. 11 комисията проверява съответствието на документите в плик № 
1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 



 
 
възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят 
на изискванията за подбор. 
13. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях 
разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази 
възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на 
участниците. 
14 Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 
14.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и раздел ІІ, буква Б, т. 1 от 
настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП.   
14.2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, поради наличие на някое 
от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и раздел ІІ, буква А от настоящата 
документация, на основание чл. 69, ал.1, т. 2 от ЗОП.  
14.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от 
Възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 
14.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, на основание 
чл. 69, ал.1, т. 4 от ЗОП.  
15. За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията. 
16. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря.  
17. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила 
оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията 
протокол. 
18. Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 
 

Б. Оценяване и класиране на офертите. 

Офертите се оценяват от комисията в съответствие с критерия – “икономически най-изгодна оферта” 
и предварително обявените от Възложителя условия и Методика за определяне на комплексната 
оценка. 

Всички параметри, включени в Методиката за определяне на комплексната оценка са измерими и 
не включват субективни елементи, като са разделени на две групи с равна тежест (50:50) в 
комплексната оценка: 

а) Технически показатели -  50%; 
б) Ценови показатели  – 50%. 

 



 
 
Методика за определяне на комплексната оценка на  предложенията. 
 
1. Техническа оценка (Оценяване по най-високи ключови технически показатели) 

 
Т1 – ШАСИ ЗА МОДУЛНИ СЪРВЪРИ 
Показател Описание Обосновка 
Т1.1 Размер на кутията / шасито   БП разполага с ограничен физически обем в информационния си център, 

което налага максимална компактност и плътност на използваното 
оборудване. 

Т1.2 Високо ефективни (High Efficiency) захранващи блокове осигуряващи 
възможността за работа на запълнено шаси с монтирани 130W процесори 

Минимизиране на оперативните разходи за резервирано електрозахранване 
и намаляване на топлинните загуби, респективно разходите за охлаждане. 

Т1.3 Резервирана свързаност към midplane на: захранване; мрежови контролери; 
контролери за достъп до SAN; 

Изискване за отказоустойчивост и непрекъсваемост на оборудването, 
наложени от целевата му употреба – централизация и консолидация на 
критични услуги в БП 

Т1.4 Пропускателна способност на вътрешната шина  Изискване за висока производителност и мащабируемост без „тесни места“ 
в оборудването, наложени от целевата му употреба – централизация и 
консолидация на критични услуги в БП 

Т1.5 Комуникационни модули (поддържани типове) 
 

Защита на инвестициите чрез осигуряване на бъдеща възможност за 
подмяна на съществуващата Gigabit LAN инфраструктура с по-
производителна 10Gbps LAN инфраструктура и ъпгрейд на SAN-а към 
FCoE / FCoIB, без необходимост от подмяна на сървърното оборудване. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т1.1 1.4.2 Размер на кутията / шасито   30 

Т1.2 
1.4.4 

Ефективност и капацитет на захранващите блокове :  
Високо ефективни (High Efficiency) захранващи блокове осигуряващи възможността за работа на запълнено 
шаси, в което са инсталирани модулни сървъри с процесори с ТDP до 130W 

10 

Т1.3 1.2.10 Резервирана свързаност към midplane на: захранване; мрежови контролери; контролери за достъп до SAN; 10 
Т1.4 1.2.4 Пропускателна способност на вътрешната шина  30 

Т1.5 1.2.8 Комуникационни модули (поддържани типове) 20 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т1.1 min  / Т1.1 i x 30 



 
 

Т02i = Т1.2i / Т1.2max x 10 

Т03i = Т1.3i / Т1.3max x 10 

Т04i = Т1.4i / Т1.4max x 30 

Т05i = Т1.5i / Т1.5max x 20 

Т0I i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i + Т05i  

 
където: 

Т1.1min - най-ниската стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т1.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т1.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т1.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
Т1.5max - най-високата стойност на Технически показател 5 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т1.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т1.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т1.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т1.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
Т1.5i - стойност на Технически показател 5 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
ТО5i - изчислена оценка по Технически показател 5 на i-тото предложение 
 
ТОI i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 1 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т1.1 до Т1.5) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т2 – МОДУЛЕН СЪРВЪР – ТИП 1 
Показател Описание Обосновка 
Т2.1 Кеш памет на процесорите (L3) Висока производителност при виртуализация на множество сървъри върху 

един физически хост. 
Т2.2 Пропускателна способност на директните връзки между процесорите Висока производителност при виртуализация на множество сървъри върху 

един физически хост и по-висока ефективност на NUMA архитектурата. 
Т2.3 Максимален брой поддържани слотове за памет в сървъра Мащабируемост и възможност за евтин бъдещ ъпгрейд на сървърите по 

отношение на най-критичния ресурс при виртуализация (RAM) 
Т2.4 Контролер за достъп до дисков масив Fiber Channel  (брой портове) Двойна резервираност на портовете и пътищата за достъп до мрежата за 

съхранение на данни, с цел постигане на висока степен на отказоустойчивост. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т2.1 2.2.5 Кеш памет на процесорите (L3) 20 

Т2.2 2.2.9 Пропускателна способност на директните връзки между процесорите 25 

Т2.3 2.3.5 Максимален брой поддържани слотове за памет в сървъра 30 

Т2.4 2.8.2/2.8.3 Контролер за достъп до дисков масив Fiber Channel  (брой портове) 25 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т2.1i / Т2.1max x 20 

Т02i = Т2.2i / Т2.2max x 25 

Т03i = Т2.3i / Т2.3max x 30 

Т04i = Т2.4i / Т2.4 max x 25 

Т0II i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i  
където: 

Т2.1max - най- високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т2.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т2.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т2.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т2.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т2.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т2.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 



 
 

Т2.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
 
ТОII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 2 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т2.1 до Т2.4) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 

  



 
 
Т3 – МОДУЛЕН СЪРВЪР – ТИП 1 (Резервен) 
Показател Описание Обосновка 
Т3.1 Кеш памет на процесорите (L3) Висока производителност при виртуализация на множество сървъри върху 

един физически хост. 
Т3.2 Пропускателна способност на директните връзки между процесорите Висока производителност при виртуализация на множество сървъри върху 

един физически хост и по-висока ефективност на NUMA архитектурата. 
Т3.3 Максимален брой поддържани слотове за памет в сървъра Мащабируемост и възможност за евтин бъдещ ъпгрейд на сървърите по 

отношение на най-критичния ресурс при виртуализация (RAM) 
Т3.4 Контролер за достъп до дисков масив Fiber Channel  (брой портове) Двойна резервираност на портовете и пътищата за достъп до мрежата за 

съхранение на данни, с цел постигане на висока степен на отказоустойчивост. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т3.1 3.2.5 Кеш памет на процесорите (L3) 20 

Т3.2 3.2.9 Пропускателна способност на директните връзки между процесорите 25 

Т3.3 3.3.5 Максимален брой поддържани слотове за памет в сървъра 30 

Т3.4 3.8.2/3.8.3 Контролер за достъп до дисков масив Fiber Channel  (брой портове) 25 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т3.1i / Т3.1max x 20 

Т02i = Т3.2i / Т3.2max x 25 

Т03i = Т3.3i / Т3.3max x 30 

Т04i = Т3.4i / Т3.4max x 25 

Т0III i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i  
където: 

Т3.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т3.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т3.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т3.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т3.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т3.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т3.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 



 
 

Т3.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
 
ТОIII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 3 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т3.1 до Т3.4) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т4 – МОДУЛЕН СЪРВЪР – ТИП 2 
Показател Описание Обосновка 
Т4.1 Кеш памет на процесорите (L3) Висока производителност при виртуализация на множество сървъри върху 

един физически хост. 
Т4.2 Пропускателна способност на директните връзки между процесорите Висока производителност при виртуализация на множество сървъри върху 

един физически хост и по-висока ефективност на NUMA архитектурата. 
Т4.3 Максимален брой поддържани слотове за памет в сървъра Мащабируемост и възможност за евтин бъдещ ъпгрейд на сървърите по 

отношение на най-критичния ресурс при виртуализация (RAM) 
Т4.4 Контролер за достъп до дисков масив Fiber Channel  (брой портове) Двойна резервираност на портовете и пътищата за достъп до мрежата за 

съхранение на данни, с цел постигане на висока степен на отказоустойчивост. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т4.1 4.2.5 Кеш памет на процесорите (L3) 20 

Т4.2 4.2.9 Пропускателна способност на директните връзки между процесорите 25 

Т4.3 4.3.5 Максимален брой поддържани слотове за памет в сървъра 30 

Т4.4 4.8.2/4.8.3 Контролер за достъп до дисков масив Fiber Channel  (брой портове) 25 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т4.1i / Т4.1max x 20 

Т02i = Т4.2i / Т4.2max x 25 

Т03i = Т4.3i / Т4.3max x 30 

Т04i = Т4.4i / Т4.4max x 25 

Т0IV i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i  
където: 

Т4.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т4.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички пре дложения на допуснати участници 
Т4.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т4.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т4.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т4.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т4.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 



 
 

Т4.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
 
ТОIV i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 4 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т4.1 до Т4.4) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т5 – СЪРВЪР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА HA КЛЪСТЕР 
Показател Описание Обосновка 
Т5.1 

Оперативна памет (максимална) - минимум 1ТB  

Високи изисквания за мащабируемост, висока производителност и степен на консолидация 
на множество централизирани бази данни и други прилежащи услуги, консумиращи големи 
обеми памет върху един физически хост. 

Т5.2 Кеш памет на процесорите (L3) - минимум 16MB Високи изисквания за мащабируемост, висока производителност и степен на консолидация 
на множество централизирани бази данни и други прилежащи услуги, консумиращи големи 
обеми памет върху един физически хост. 

Т5.3 Гнезда за вътрешни дискове с директен достъп през челния панел. 
Да се специфицира максималният брой, независимо от размера на 
гнездата (1.8“, 2.5“ и 3.5“) 

Възможност за бъдещ ъпгрейд с високо-производителен вътрешен сторидж базиран на SSD 
дискове 

Т5.4 Размер на кутията / шасито БП разполага с ограничен физически обем в информационния си център, което налага 
максимална компактност и плътност на използваното оборудване. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т5.1 5.3.2 Оперативна памет (максимална) Минимум 1ТB 20 

Т5.2 5.2.5 Кеш памет на процесорите (L3) Минимум 6MB 25 

Т5.3 5.5.6 Гнезда за вътрешни дискове с директен достъп през челния панел. Да се специфицира максималният брой, 
независимо от размера на гнездата (1.8“, 2.5“ и 3.5“) 

25 

Т5.4 5.5.2 Размер на кутията / шасито 30 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т5.1i / Т5.1max x 20 

Т02i = Т5.2i / Т5.2max x 25 

Т03i = Т5.3i / Т5.3max x 25 

Т04i = Т5.4min / Т5.4 i x 30 

Т0Vi = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i  

 
където: 

Т5.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т5.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т5.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 



 
 

Т5.4min - най-ниската стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
 
 
Т5.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т5.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т5.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т5.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
 
ТОV i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 5 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т5.1 до Т5.4) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т6 – СЪРВЪР ЗА БАЗИ ДАННИ 
Показател Описание Обосновка 
Т6.1 

Оперативна памет (максимална) - минимум 1ТB  

Високи изисквания за мащабируемост, висока производителност и степен на консолидация 
на множество централизирани бази данни и други прилежащи услуги, консумиращи големи 
обеми памет върху един физически хост. 

Т6.2 Кеш памет на процесорите (L3) - минимум 16MB Високи изисквания за мащабируемост, висока производителност и степен на консолидация 
на множество централизирани бази данни и други прилежащи услуги, консумиращи големи 
обеми памет върху един физически хост. 

Т6.3 Гнезда за вътрешни дискове с директен достъп през челния панел. 
Да се специфицира максималният брой, независимо от размера на 
гнездата (1.8“, 2.5“ и 3.5“) 

Възможност за бъдещ ъпгрейд с високо-производителен вътрешен сторидж базиран на SSD 
дискове 

Т6.4 Размер на кутията / шасито БП разполага с ограничен физически обем в информационния си център, което налага 
максимална компактност и плътност на използваното оборудване. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т6.1 6.3.2 Оперативна памет (максимална) Минимум 1ТB 20 

Т6.2 6.2.5 Кеш памет на процесорите (L3) Минимум 6MB 25 

Т6.3 6.5.6 Гнезда за вътрешни дискове с директен достъп през челния панел. Да се специфицира максималният брой, 
независимо от размера на гнездата (1.8“, 2.5“ и 3.5“) 

25 

Т6.4 6.5.2 Размер на кутията / шасито 30 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т6.1i / Т6.1max x 20 

Т02i = Т6.2i / Т6.2max x 25 

Т03i = Т6.3i / Т6.3max x 25 

Т04i = Т6.4min / Т6.4 i x 30 

Т0VI i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i  

 
където: 

Т6.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т6.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т6.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 



 
 

Т6.4min - най-ниската стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
 
 
Т6.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т6.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т6.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т6.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
 
ТОVI i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 6 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т6.1 до Т6.4) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 

  



 
 
Т7 – ТЕРМИНАЛЕН КЛИЕНТ 
Показател Описание Обосновка 
Т7.1 Процесор 

Работна честота:  Минимум 1200 MHz 
Висока производителност позволяваща декодиране на видео-съдържание и 
работа в режим на станция за достъп до уеб-приложения (виж по-долу). 

Т7.2 Поддръжка на „Multimedia Redirection” или еквивалентна технология Поддръжката на такава технология е необходимо за нормалното възпроизвеждане 
на вътрешни видео-материали, които ще се използват за отдалечено обучение на 
персонала в малки локации. 

Т7.3 Мрежови интерфейси Голяма част от „тънките клиенти“ ще бъдат инсталирани в локации, в които няма 
изградено СКС, което налага гъвкавост към възможностите за свързване към 
мрежата. 

Т7.4 Поддържани платформи 
• VMware View 
• Citrix XenApp / Citrix Presentation Server/ Citrix XenDesktop 

Microsoft Windows Тerminal Services 2003/2008 
Поддържани протоколи: 
Минимум ТCP/IP, DHCP, NТP, RDP, HТТP, FТP 

Широка поддръжка и гъвкавост при използването на различни виртуализационни 
платформи за осигуряване работата на тънки клиенти, както и възможност 
„тънкия клиент“ да се използва за директен достъп до уеб-базирани приложения, 
в локации в които не може да се осигури свързаност с адекватно времезакъснение 
за терминална работа. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т7.1 7.2.1 Работна честота:  Минимум 1200 MHz 40 

Т7.2 7.9.3 Поддръжка на „Multimedia Redirection” или еквивалентна технология 10 

Т7.3 7.5.2 Мрежови интерфейси (тип): LAN 10/100/1000 Mbps; WLAN 802.11 b/g; Възможност за работа и през 
UMТS/HSDPA (3G) свързаност 

20 

Т7.4 7.9.1 / 7.9.5 Поддържани платформи: 
• VMware View 4.5 
• Citrix XenApp / Citrix Presentation Server/ Citrix XenDesktop 
• Microsoft Windows Тerminal Services 2003/2008 

Поддържани протоколи: 
Минимум ТCP/IP, DHCP, NТP, RDP, HТТP, FТP 

30 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т7.1i / Т7.1max x 40  

Т02i = Т7.2i / Т7.2max x 10 

Т03i = Т7.3i / Т7.3max x 20 



 
 

Т04i = Т7.4 i / Т7.4max  x 30 

Т0VII i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i  

 
където: 

Т7.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т7.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т7.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т7.4 max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т7.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т7.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т7.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т7.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 

 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 

 
ТОVII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 7 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т7.1 до Т7.4) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т8 – ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА РАБОТНИ СТАНЦИИ 
Показател Описание Обосновка 
Т8.1 Централизирана системна администрация и управление на виртуалните работни станции Централизацията на управлението на десктоп ресурсите в БП е критично 

важно за съкращаване на разходите, особено по отношение на малките 
отдалечени локации, в които е нерентабилно да бъде поддържан 
квалифициран персонал. 

Т8.2 Възможност за работа при липса на връзка с виртуалната среда и синхронизация на 
промените при възстановяването й. 

Изискването е наложено от необходимостта мобилните потребители 
използващи лаптопи да бъдат интегрирани и управлявани по аналогичен 
начин като потребителите използващи „тънки клиенти“, като 
същевременно се гарантира информационната сигурност. 

Т8.3 Възможност за работа с периферни устройства, включени към локалната работна станция. По-голямата част от работните станции в БП са разположени в малки, но 
много на брой отдалечени локации, в които има 1-2 работни места с 
локално свързани периферни устройства (принтери / фискални принтери / 
бар-код четци) 

Т8.4 Автоматичен Failover и бързо възстановяване на работата при възникнали проблеми Централизацията на десктоп ресурсите предполага и повишена 
концентрация на риска при хардуерни аварии – възможността за бързо 
възстановяване на работата на виртуалните декстопи при отпадане на хост 
сървър е критично важно изискване за гарантиране нормалната работа на 
БП. 

Т8.5 Възможност за оптимизиране на физическото дисково пространство, заемано от 
виртуалните работни станции, чрез използване на главен шаблон (Golden Image). 

Предвид броя на виртуалните десктопи и с оглед икономия на скъп дисков 
ресурс е критично важно „общата за всички информация“ (напр. 
имиджите еднаквите виртуални десктопи) да не се съхраняват на 
сториджа отделно за всяка виртуална работна станция, тъй като това би 
увеличило нужният обем дисково пространство стотици пъти. 

Т8.6 Възможност за бързо обновяване на всички или част от виртуалните работни станции, чрез 
главен шаблон (Golden Image) 

Ефективното, икономично и често обновяване на операционните системи 
и приложния софтуер е критично за постигане на икономии в 
оперативните разходи и поддръжката. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т8.1 8.3.1 Централизирана конзола за системна администрация и управление на виртуалните работни станции 25 

Т8.2 8.4.14 Възможност за работа при липса на връзка с виртуалната среда и синхронизация на промените при 
възстановяването й. 

15 

Т8.3 8.4.9 Възможност за работа с периферни устройства, включени към локалната работна станция. 15 
Т8.4 8.4.12 Автоматичен Failover и бързо възстановяване на работата при възникнали проблеми 25 



 
 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т8.5 8.4.15 Възможност за оптимизиране на физическото дисковото пространство, заемано от виртуалните работни 
станции, чрез използване на главен шаблон (Golden Image).. 

10 

Т8.6 8.4.17 Възможност за бързо обновяване на всички или част от виртуалните работни станции, чрез главен шаблон 
(Golden Image) 

10 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т8.1i / Т8.1max x 25 

Т02i = Т8.2i / Т8.2max x 15 

Т03i = Т8.3i / Т8.3max x 15 

Т04i = Т8.4i / Т8.4max x 25 

Т05i = Т8.5i / Т8.5max x 10 

Т06i = Т8.6i / Т8.6max x 10 

Т0VIII i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i + Т05i+ Т06i 

 
където: 

Т8.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т8.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т8.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т8.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
Т8.5max - най-високата стойност на Технически показател 5 от всички предложения на допуснати участници 
Т8.6max - най-високата стойност на Технически показател 6 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т8.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т8.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т8.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т8.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
Т8.5i - стойност на Технически показател 5 в i-тото предложение 
Т8.6i - стойност на Технически показател 6 в i-тото предложение 

 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 



 
 

ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
ТО5i - изчислена оценка по Технически показател 5 на i-тото предложение 
ТО6i - изчислена оценка по Технически показател 6 на i-тото предложение 

 
ТОVIII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 8 на i-тото предложение 

 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т8.1 до Т8.6) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т9 – ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪРВЪРИ 
Показател Описание Обосновка 
Т9.1 Възможност при намаляване на консумацията на ресурси да бъде оптимизирана 

консумацията на електроенергия на виртуалната инфраструктура, чрез 
консолидиране на работещите виртуални машини върху по-малък брой хостове и 
спирането на освободените хостове  

Изискването е критично за минимизиране на оперативните разходи за 
електрозахранване и намаляване на топлинните загуби, респективно 
разходите за охлаждане, особено предвид цикличността в работата на 
потребителите в БП. 

Т9.2 Възможност за „препродажба” (oversubscription / overcomittment) на наличната 
физическа памет, така че виртуалните машини да „виждат” и да разполагат с по-
голям обем, от колкото съществува физически  

Изискването е критично за постигане на висока степен на консолидация и 
уплътняване на наличните физически ресурси, както и за ефективното им 
използване при циклични промени в консумацията на виртуални ресурси. 

Т9.3 Задаване на приоритети за разпределяне на процесорните ресурси за всяка 
виртуална машина (QoS) 

Изискването е критично за постигане на висока степен на консолидация и 
уплътняване на наличните физически ресурси, както и за ефективното им 
използване при циклични промени в консумацията на виртуални ресурси. 

Т9.4 Динамично разпределение на наличната физическа памет между работещите 
виртуални машини в зависимост от моментното натоварване 

Изискването е критично за постигане на висока степен на консолидация и 
уплътняване на наличните физически ресурси, както и за ефективното им 
използване при циклични промени в консумацията на виртуални ресурси. 

Т9.5 Възможност за създаване и управление на виртуален мрежов комутатор, който 
обхваща всички сървъри за виртуализация 

Централизирането на мрежовата конфигурация и управление чрез виртуализация 
на мрежовите услуги е критично важно за увеличаване на ефективността и 
намаляване на разходите и рисковете по поддръжката на мрежовите ресурси във 
виртуална среда. Изпълнението на това изискване осигурява и по-висока 
информационна сигурност. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т9.1 9.3.17 Възможност при намаляване на консумацията на ресурси да бъде оптимизирана консумацията на 
електроенергия на виртуалната инфраструктура, чрез консолидиране на работещите виртуални машини върху 
по-малък брой хостове и спирането на освободените хостове  

20 

Т9.2 9.4.6. Възможност за „препродажба” (oversubscription / overcomittment) на наличната физическа памет, така че 
виртуалните машини да „виждат” и да разполагат с по-голям обем, от колкото съществува физически  

20 

Т9.3 9.4.4 Задаване на приоритети за разпределяне на процесорните ресурси за всяка виртуална машина (QoS) 15 

Т9.4 9.4.5 Динамично разпределение на наличната физическа памет между работещите виртуални машини в зависимост 
от моментното натоварване 

15 

Т9.5 9.6.8 Възможност за създаване и управление на виртуален мрежов комутатор, който обхваща всички сървъри за 
виртуализация 

30 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

 



 
 
Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т9.1i / Т9.1max x 20 

Т02i = Т9.2i / Т9.2max x 20 

Т03i = Т9.3i / Т9.3max x 15 

Т04i = Т9.4i / Т9.4max x 15 

Т05i = Т9.5i / Т9.5max x 30 

 

Т0IX i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i + Т05i 

 
където: 

Т9.1max - най- високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т9.2max - най- високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т9.3max - най- високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т9.4max - най- високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
Т9.5max - най- високата стойност на Технически показател 5 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т9.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т9.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т9.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т9.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
Т9.5i - стойност на Технически показател 5 в i-тото предложение 

 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
ТО5i - изчислена оценка по Технически показател 5 на i-тото предложение 

 
ТОIX i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 9 на i-тото предложение 

 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т9.1 до Т9.5) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т10 – ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ 
Показател Описание Обосновка 
Т10.1 Mаксимален поддържан размер на кеш буферите в системата (памет) за едно устройство  

Минимум 256GB 
Мащабируемост на платформата за виртуализация на дискови 
масиви и възможност за бъдещо надграждане при запазване на 
основните инвестиции; Възможност за осигуряване на адекватна 
производителност при добавяне на нови дискови масиви и 
приложни сървъри обслужвани от платформата. 

Т10.2 Възможност да бъдат генерирани в реално време виртуални репрезентации, на произволен 
защитен VLUN, за произволен минал момент във времето, до 8 часа назад с точност до 1 минута, 
без предварително зададени графици или правила за репликиране на данните по предходната 
точка 

Поддръжката на журналинг на дисковите транзакции е критично 
важно при грануларно възстановяване на предходно състояние на 
данните, в случаи на логически или физически срив на критични 
бази данни; За определени критични приложения е недопустимо 
възстановяване от последен архив, тъй като това би довело до 
загуба на прекалено голям брой транзакции.  

Т10.3 Осигуряване на прозрачна свързаност на Fiber Channel и iSCSI устройства в Резервираната мрежа 
за съхранение на данни (SAN Fiber Channel to iSCSI bridging) 

Изискването е наложено от необходимостта платформата за 
виртуализация на системи за съхранение на данни да може да 
обслужва налични сървъри, които не разполагат със скъпи Fiber 
Channel интерфейси за връзка към SAN-а. 

Т10.4 Възможност за „препродажба” (oversubscription) на свободното дисково пространство, така че 
приложенията да „виждат” и да разполагат с повече обем, от колкото съществува физически 

Изискването е наложено от необходимостта да бъдат 
презентирани големи обеми дисково пространство за определени 
приложения (бази данни) предвид бързото им нарастване и с оглед 
на възможността за „прозрачно“ добавяне в бъдеще на нови 
физически дискови ресурси без прекъсване работата на критични 
приложения. 

Т10.5 Възможност за VLUN Mirroring от произволен VLUN върху произволен VLUN, независимо от 
типа, технологията и производителя на физическите дискови масиви, на които са разположени 
двата VLUN-а (Vendor Idndipendent Box-to-Box Synchronous Mirroring) 

Изискването е наложено от необходимостта БП да разполага с 
унифициран набор от сторидж услуги, независимо от марките и 
моделите на използваните дискови масиви, както и да се постигне 
съвместимост между различни марки и модели оборудване, тъй 
като съгласно разпоредбите на ЗОП, БП няма право да 
специфицира конкретни марки и модели оборудване. 

 



 
 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т10.1 10.3.6 Максимален поддържан размер на кеш буферите в системата (памет) за едно устройство  
Минимум 256GB 

20 

Т10.2 10.6.4 Възможност да бъдат генерирани в реално време виртуални репрезентации, на произволен защитен VLUN, за 
произволен минал момент във времето, до 8 часа назад с точност до 1 минута, без предварително зададени 
графици или правила за репликиране на данните по предходната точка 

20 

Т10.3 10.5.6 Осигуряване на прозрачна свързаност на Fiber Channel и iSCSI устройства в Резервираната мрежа за съхранение 
на данни (SAN Fiber Channel to iSCSI bridging) 

20 

Т10.4 10.4.1 Поддръжка на “Thin Provisioning “на блоково ниво на VLUNs 20 

Т10.5 10.6.3 Възможност за VLUN Mirroring от произволен VLUN върху произволен VLUN, независимо от типа, 
технологията и производителя на физическите дискови масиви, на които са разположени двата VLUN-а (Vendor 
Idndipendent Box-to-Box Synchronous Mirroring) 

20 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т10.1i / Т10.1max x 20 

Т02i = Т10.2i / Т10.2max x 20 

Т03i = Т10.3i / Т10.3max x 20 

Т04i = Т10.4i / Т10.4max x 20 

Т05i = Т10.5i / Т10.5max x 20 

 

Т0Xi = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i + Т05i 

 
където: 

Т10.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т10.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т10.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т10.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
Т10.5max - най-високата стойност на Технически показател 5 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т10.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т10.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т10.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 



 
 

Т10.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
Т10.5i - стойност на Технически показател 5 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
ТО5i - изчислена оценка по Технически показател 5 на i-тото предложение 
 
ТОX i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 10 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т10.1 до Т10.5) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т11 – ДИСКОВ МАСИВ 
Показател Описание Обосновка 
Т11.1 Вътрешна архитектура, базирана на „активен / активен” 

контролери, с възможност за автоматично разпределяне 
на натоварването 

Изискването е критично за избягване на сериозни „тесни места“ в конфигурацията на дисковите масиви, които 
възникват при ръчно „балансиране“ на натоварването на резервираните контролери при класическите 
архитектури, които налагат статично алокиране на обслужваните LUN-ове между контролерите. 

Т11.2 

Virtual Host портове (брой) : Да се специфицира 

Поддръжката на голям брой виртуални хост портове, чрез които да се обслужват изолирано множество сървъри 
е критично необходимо за покриване нуждите на БП, предвид голямото количество налични и нови сървъри, 
които използват или ще използват споделените дискови масиви. Налаганите от някои производители 
изкуствени ограничения и изискването за закупуване на допълнителни лицензи за всеки допълнителен хост са 
неприемливи от икономическа и оперативна гледна точка. 

Т11.3 Максимално поддържани логически устройства (LUNs) : 
Да се специфицира 

Поддръжката на голям LUN-ове, чрез които да се обслужват множество сървъри е критично необходимо за 
покриване нуждите на БП, предвид голямото количество налични и нови сървъри, които използват или ще 
използват споделените дискови масиви. 

Т11.4 Максимално поддържан размер на едно логическо 
устройство (LUN size) : Да се специфицира 

Предвид масовата употреба на 64-битови операционни системи и предвид нуждите от създаване на архиви и 
стейджинг на рядко използвани, но важни данни, е необходимо споделените дискови масиви да имат 
възможност да презентират логически дялове с размер много по-голям от 2TB.  

Т11.5 Максимален вътрешен капацитет (със 7.2k RPM дискове) Възможността да се надгражда съществено вътрешният капацитет с “near-line” дискове без закупуване на 
допълнителни контролери и масиви е критично важно за икономичното покриване на бъдещите нужди на БП с 
оглед на множеството нови централизирани системи и услуги, които се внедряват или предстои да се 
внедряват. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т11.1 11.3.1 Вътрешна архитектура, базирана на „активен / активен” контролери, с възможност за автоматично разпределяне 
на натоварването 

30 

Т11.2 11.3.16 Virtual Host портове (брой) : Да се специфицира 10 

Т11.3 11.3.17 Максимално поддържани логически устройства (LUNs) : Да се специфицира 20 

Т11.4 11.3.18 Максимално поддържан размер на едно логическо устройство (LUN size) : Да се специфицира 20 

Т11.5 11.3.19 Максимален вътрешен капацитет (със 7.2k RPM дискове) 20 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т11.1i / Т11.1max x 30 

Т02i = Т11.2i / Т11.2max x 10 



 
 

Т03i = Т11.3i / Т11.3max x 20 

Т04i = Т11.4i / Т11.4max x 20 

Т05i = Т11.5i / Т11.5max x 20 

 

Т0XI i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i+ Т05i 

където: 
Т11.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т11.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т11.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т11.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
Т11.5max - най-високата стойност на Технически показател 5 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т11.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т11.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т11.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т11.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
Т11.5i - стойност на Технически показател 5 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
ТО5i - изчислена оценка по Технически показател 5 на i-тото предложение 
 
ТОXI i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 11 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т11.1 до Т11.5) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т12 – SAN КОМУТАТОР 
Показател Описание Обосновка 
Т12.1 Скорост на портовете: Поддръжка на 1 / 2 / 4 / 8 Gbps FC Поддръжката на FC портове с различни скорости е наложено от изискванията за 

съвместимост, както с наличното ИКТ оборудване, така и с новото оборудване 
предмет на настоящата поръчка. 

Т12.2 Закъснение (latency) при комутиране между локални портове в шасито Ниското времезакъснение е един от най-критично важните параметри 
гарантиращи висока транзакционна производителност на мрежата за съхранение 
на данни, особено при синхронни репликации между дискови масиви, каквито се 
предвиждат в настоящия проект. 

Т12.3 Максимален брой буфер кредити с динамично разпределение между портовете (брой на порт) Поддръжката на максимално голям и динамичен брой буфер кредити за всеки 
порт е наложително, поради плановете за бъдещо разделяне на системната 
платформа в две активни локации (активна/активна) и нуждата от географско 
разпределение на SAN фабриките. 

Т12.4 Поддържа ли се балансиране на натоварването на ISL групата на ниво FC frame (Да/НЕ) Поддръжката на балансиране на натоварването на ISL каналите е наложено, 
поради плановете за бъдещо разделяне на системната платформа в две активни 
локации (активна/активна) и нуждата от географско разпределение на SAN 
фабриките чрез изграждане на „extended” ISL-и. 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т12.1 12.3.4 Скорост на портовете: Поддръжка на 1 / 2 / 4 / 8 Gbps FC 10 

Т12.2 12.6.3 Закъснение (latency) при комутиране между локални портове в шасито 30 
Т12.3 12.6.5 Максимален брой буфер кредити с динамично разпределение между портовете (брой на порт) 30 

Т12.4 12.3.7 Поддържа ли се балансиране на натоварването на  ISL групата на ниво FC frame (Да/НЕ) 30 

Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т12.1i / Т12.1max x 10 

Т02i = Т12.2i / Т12.2max x 30 

Т03i = Т12.3i / Т12.3max x 30 

Т04i = Т12.4i / Т12.4max x 30 

 

Т0XII i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i  



 
 

 
където: 

Т12.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т12.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т12.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т12.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т12.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т12.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т12.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т12.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
 
ТОXII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 12 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т12.1 до Т12.4) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 



 
 
Т13 – СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ НА ВИРТУАЛНИ МАШИНИ 
Показател Описание Обосновка 
Т13.1 Възможност за архивиране на виртуални машини посредством „LAN-Free” 

операции 
Разтоварването на операциите по архивиране и възстановяване на виртуални машини без 
да се натоварва наличната и бавна LAN инфраструктура е критично важно за да се осигури 
навременно архивиране на всички машини в необходимия ограничен „прозорец от време“ 
(Maintenance Window). 

Т13.2 Поддръжка на архивиране на виртуални машини без наличието на 
инсталиран специален агент в тях (Agentless Backup) 

Изискването за възможност за архивиране без инсталиране на специфичен агент на самите 
виртуални машини е продиктувано от съображения за съвместимост с използваните 
разнообразни ОС и с оглед неограничаване на възможностите за използване на 
разнообразни видове и версии ОС. 

Т13.3 Възможност за архивиране на множество виртуални машини едновременно 
посредством единична задача 

Това изискване е критично важно предвид факта, че много от приложенията в Б П се 
обслужват от групи от сървъри, които трябва да бъдат архивирани консистентно и по едно 
и също време, за да се гарантира работоспособност и интегритет (синхрон) при 
възстановяване. 

Т13.4 Възможност за възстановяване на виртуални машини посредством „LAN-
Free” операции 

Разтоварването на операциите по архивиране и възстановяване на виртуални машини без 
да се натоварва наличната и бавна LAN инфраструктура е критично важно за да се осигури 
навременно архивиране на всички машини в необходимия ограничен „прозорец от време“ 
(Maintenance Window). 

Т13.5 Възможност за възстановяване на отделни файлове от виртуалните машини 
“File Level Restore” 

Възможността да се възстановяват отделни файлове от архивите е критично важно с оглед 
избягване на ограничението за възстановяване на цяла машина за да бъдат възстановени 
отделни файлове. 

Т13.6 Възможност за защита на архивираните данни  посредством стандартен 
алгоритъм за криптиране: Минимум AES 256 

Осигуряването на висока степен на информационна сигурност, включително и за 
архивните копия на виртуалните машини е критично важно за изпълнение на 
изискванията на ЗЕС и НИСОС, както и за опазването на служебната информация и 
личните данни на клиентите. 

Т13.7 Възможност за консистентни архиви на приложни данни/бази на работещи 
приложения във виртуалната среда без тяхното спиране. Да се специфицира 
технологията. 

Това изискване е критично важно предвид факта, че повечето приложения в Б П се 
обслужват от групи от сървъри, които трябва да бъдат архивирани консистентно и по едно 
и също време, за да се гарантира работоспособност и интегритет след възстановяване. 

 

 



 
 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т13.1 13.3.2 Възможност за архивиране на виртуални машини посредством „LAN-Free” операции 15 
Т13.2 13.3.3 Поддръжка на архивиране на виртуални машини без наличието на инсталиран специален агент в тях (Agentless 

Backup) 15 
Т13.3 13.3.5 Възможност за архивиране на множество виртуални машини едновременно посредством единична задача 15 
Т13.4 13.3.6 Възможност за възстановяване на виртуални машини посредством „LAN-Free” операции 20 
Т13.5 13.3.7 Възможност за възстановяване на отделни файлове от виртуалните машини “File Level Restore” 15 
Т13.6 13.3.15 Възможност за защита на архивираните данни  посредством стандартен алгоритъм за криптиране 

Минимум AES 256 10 
Т13.7 13.3.18 Възможност за консистентни архиви на приложни данни/бази на работещи приложения във виртуалната среда 

без тяхното спиране. Да се специфицира технологията. 10 
Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

 
Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т13.1i / Т13.1max x 15 

Т02i = Т13.2i / Т13.2max x 15 

Т03i = Т13.3i / Т13.3max x 15 

Т04i = Т13.4i / Т13.4max x 20 

Т05i = Т13.5i / Т13.5max x 15 

Т06i = Т13.6i / Т13.6max x 10 

Т07i = Т13.7i / Т13.7max x 10 

 

Т0XIII i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i + Т05i+ Т06i+ Т07i 

 
където: 

Т13.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т13.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т13.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т13.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
Т13.5max - най-високата стойност на Технически показател 5 от всички предложения на допуснати участници 
Т13.6max - най-високата стойност на Технически показател 6 от всички предложения на допуснати участници 



 
 

Т13.7max - най-високата стойност на Технически показател 7 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т13.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т13.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т13.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т13.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
Т13.5i - стойност на Технически показател 5 в i-тото предложение 
Т13.6i - стойност на Технически показател 6 в i-тото предложение 
Т13.7i - стойност на Технически показател 7 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
ТО5i - изчислена оценка по Технически показател 5 на i-тото предложение 
ТО6i - изчислена оценка по Технически показател 6 на i-тото предложение 
ТО7i - изчислена оценка по Технически показател 7 на i-тото предложение 
 
ТОXIII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 13 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т13.1 до Т13.7) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 
 



 
 
Т14 – СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ВИРТУАЛНА СРЕДА 
Показател Описание Обосновка 
Т14.1 Възможност за получаване на детайлна информация и статистика за 

ресурсите във виртуалната среда на ниво виртуална машина 
Възможността за следене на моментната и историческата консумация на ресурси и 
натоварването на отделните виртуални сървъри е необходимо, както за 
диагностициране на проблеми с производителността, така и за планиране на 
капацитета на платформата. 

Т14.2 Възможност за създаване на “Custom Dashboards” екрани в които 
администратора до определя какво да се визуализира 

Възможността наблюдаваните параметри, включително и такива от самите 
приложения, да се визуализират на екрани извън конзолата за управление е 
необходимо, за да се осигури достъп до тази информация на по-широк кръг 
администратори и/или оператори, които не би следвало да имат директен достъп 
до конзолата за управление на платформата. 

Т14.3 Възможност за дефиниране на метрики, които да се изчисляват 
посредством формули на базата на събраните статистики и външни 
променливи 

Тази функционалност е необходима за да се следят композитни метрики, които 
комбинират информация за състоянието не само на инфраструктурата, но и на 
приложенията и услугите, които работят във виртуалната среда. 

Т14.4 Възможност за създаване на правила, на базата на събраните статистики и 
дефинирани метрики, който да известяват при промени в стойностите им. 

Възможността за генериране на автоматични нотификации към администраторите 
при достигане на проблемни или критични стойности на определени метрики е 
критично необходима за да се избегнат инциденти поради човешки пропуски в 
наблюдението на параметрите. 

Т14.5 Генератор за анализи и отчети на база архивирани статистики Възможността за анализ на историческите метрики е необходима за планиране на 
капацитета и предвиждане на потенциални проблеми / недостиг на ресурси и 
производителност. 

Т14.6 Вградена възможност за параметризация и въвеждане на информация за 
стойността на хардуера, софтуера и поддръжката на виртуалната 
платформа 

Тази функционалност е необходима за да се осигури възможност за изчисляване 
на оперативните разходи за отделни услуги и формирането на „Центрове на 
разходи“, тъй като платформата ще обслужва множество бизнес-направления в 
БП, които предоставят различни услуги с различна себестойност. 

Т14.7 Вградена възможност за изчисляване на разходите по виртуални машини 
по зададен период, на база на събраните статистики и зададените 
параметри 

Тази функционалност е необходима за да се осигури възможност за вътрешно 
таксуване на използваните ресурси по „Центрове на разходи“. 

 



 
 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т14.1 14.3.2 Възможност за получаване на детайлна информация и статистика за ресурсите във виртуалната среда на ниво 
виртуална машина 15 

Т14.2 14.3.3 Възможност за създаване на “Custom Dashboards”  полета в които администратора до определя какво да се 
визуализира 15 

Т14.3 14.3.4 Възможност за дефиниране на метрики, които да се изчисляват посредством формули на базата на събраните 
статистики и външни променливи 15 

Т14.4 14.3.5 Възможност за създаване на правила, на базата на събраните статистики и дефинирани метрики, който да 
известяват при промени в стойностите им. 15 

Т14.5 14.3.13 Генератор за анализи и отчети на база архивирани статистики 15 
Т14.6 14.3.14 Вградена възможност за параметризация и въвеждане на информация за стойността на хардуера, софтуера и 

поддръжката на виртуалната платформа 15 
Т14.7 14.3.15 Вградена възможност за изчисляване на разходите по виртуални машини по зададен период, на база на 

събраните статистики и зададените параметри 10 
Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

 
Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т14.1i / Т14.1max x 15 

Т02i = Т14.2i / Т14.2max x 15 

Т03i = Т14.3i / Т14.3max x 15 

Т04i = Т14.4i / Т14.4max x 15 

Т05i = Т14.5i / Т14.5max x 15 

Т06i = Т14.6i / Т14.5max x 15 

Т07i = Т14.7i / Т14.5max x 10 

 

Т0XIV i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i + Т05i+ Т06i+ Т07i 

където: 
Т14.1max - най-високата стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т14.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т14.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т14.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
Т14.5max - най-високата стойност на Технически показател 5 от всички предложения на допуснати участници 
Т14.6max - най-високата стойност на Технически показател 6 от всички предложения на допуснати участници 



 
 

Т14.7max - най-високата стойност на Технически показател 7 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т14.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т14.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т14.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т14.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
Т14.5i - стойност на Технически показател 5 в i-тото предложение 
Т14.6i - стойност на Технически показател 6 в i-тото предложение 
Т14.7i - стойност на Технически показател 7 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
ТО5i - изчислена оценка по Технически показател 5 на i-тото предложение 
ТО6i - изчислена оценка по Технически показател 6 на i-тото предложение 
ТО7i - изчислена оценка по Технически показател 7 на i-тото предложение 
 
 
ТОXIV i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 14 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т14.1 до Т14.7) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 

  



 
 
Т15 – СЪРВЪР ЗА БЕКЪП НА ВИРТУАЛНИ МАШИНИ 
Показател Описание Обосновка 
Т15.1 Размер на кутията / шасито 

да се специфицира 
БП разполага с ограничен физически обем в информационния си център, което налага максимална компактност и 
плътност на използваното оборудване. 

Т15.2 Гнезда за вътрешни дискове Възможността за бъдещо надграждане на сървъра за бекъп без да се добавят допълнителни шасита (поради ограничения в свободния 
физически обем) е критично важно за осигуряване средносрочните бъдещи нужди на БП. 

Т15.3 Възможност за монтаж/демонтаж на 
диск при работещ сървър 

Предвижда се бекъп сървъра да изпълнява задачи по архивиране непрекъснато в режим 24х7х365, поради което е необходимо да се 
гарантира, че подмяната и/или добавянето на дискове може да се извършва без спиране на системата и прекъсване на операциите. 

Т15.4 Контролер интерфейс Изискването е критично важно за да се осигури възможност за „LAN Free” архивиране на виртуалните машини. 

 

 
Показател Референция към точка от 

техническото задание 
Описание Тежест в 

Техническата 
оценка (ТТО) 

Т15.1 15.5.2 Размер на кутията / шасито 
да се специфицира 25 

Т15.2 15.5.6 Гнезда за вътрешни дискове с директен достъп през челния панел 
Минимум 16 x 3.25” за смяна по време на работа 25 

Т15.3 15.7.8 Възможност за монтаж/демонтаж на диск при работещ сървър 25 
Т15.4 15.8.3 Контролер (интерфейс): Fiber Channel 25 
Максимална възможна оценка на Техническото предложение 100 

  

Техническата оценка по всеки Технически показател се изчислява на база точките присъдени на всеки участник, по всеки Технически показател, въз основа на Техническото 
му предложение и приложенията към него, по следните формули: 

Т01i = Т15.1min / Т15.1 i x 25 

Т02i = Т15.2i / Т15.2max x 25 

Т03i = Т15.3i / Т15.3max x 25 

Т04i = Т15.4i / Т15.4max x 25 

 

Т0XV i = Т01i + Т02i + Т03i + Т04i  

  



 
 

 
където: 

Т15.1min - най-ниската стойност на Технически показател 1 от всички предложения на допуснати участници 
Т15.2max - най-високата стойност на Технически показател 2 от всички предложения на допуснати участници 
Т15.3max - най-високата стойност на Технически показател 3 от всички предложения на допуснати участници 
Т15.4max - най-високата стойност на Технически показател 4 от всички предложения на допуснати участници 
 
Т15.1i - стойност на Технически показател 1 в i-тото предложение 
Т15.2i - стойност на Технически показател 2 в i-тото предложение 
Т15.3i - стойност на Технически показател 3 в i-тото предложение 
Т15.4i - стойност на Технически показател 4 в i-тото предложение 
 
ТО1i - изчислена оценка по Технически показател 1 на i-тото предложение 
ТО2i - изчислена оценка по Технически показател 2 на i-тото предложение 
ТО3i - изчислена оценка по Технически показател 3 на i-тото предложение 
ТО4i - изчислена оценка по Технически показател 4 на i-тото предложение 
 
ТОXV i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 14 на i-тото предложение 
 
В случай, че допуснат участник не е специфицирал конкретно и еднозначно даден Технически показател (от Т15.1 до Т15.4) и/или не е дал референция към 
технически документ на производителя доказващ функционалността и/или стойността на този Техническия показател, ще получи нула (0) точки по този 
Технически показател. Присъждането на 0 (нула) точки по даден Технически показател не води до отстраняване на участника и предложението му участва в 
комплексната оценка. 

  



 
 
 
ОБЩА ОЦЕНКА НА ВСИЧКИ ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

ТOOi = Т0I i* 5% + Т0II i* 2,5% + Т0III i* 2,5% + Т0IV i* 5% + Т0Vi * 5% + Т0VI i * 5% + Т0VII i * 10% + Т0VIII i * 10% + Т0IX i* 10% + Т0Xi* 20% + Т0XI i* 
10% + Т0XII i* 2.5% + Т0XIII i* 5% + Т0XIV i* 5% + Т0XV i* 2,5% 

 

където: 
ТОI i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 1 на i-тото предложение 
ТОII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 2 на i-тото предложение 
ТОIII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 3 на i-тото предложение 
ТОIV i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 4 на i-тото предложение 
ТОV i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 5 на i-тото предложение 
ТОVI i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 6 на i-тото предложение 
ТОVII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 7 на i-тото предложение 
ТОVIII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 8 на i-тото предложение 
ТОIX i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 9 на i-тото предложение 
ТОXI i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 11 на i-тото предложение 
ТОXII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 12 на i-тото предложение 
ТОXIII i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 13 на i-тото предложение 
ТОXIV i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 14 на i-тото предложение 
ТОXV i - Обща сума на оценките по технически показатели на позиция 15 на i-тото предложение 
 

ТOOi - Техническа обща оценка на i-тия участник 
 

  



 
 
2. Ценова оценка (Оценяване по минимална цена) 

2.1. Ценово предложение 

Оценката се изчислява по следната формула: 

ЦОi = Цmin / Цi x 100 

където: 
ЦОi - ценова оценка на i-тото предложение 
Цmin - най-ниската предложена цена от всички предложения на допуснати участници 
Цi - предложена цена в i-тото предложение 

 

2.2. Определяне на комплексна оценка 

Икономически най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка (КО), изчислена за всеки участник, както следва: 
 
KO i = ТOOi * 50% + ЦОi * 50% 
 

където: 
ТOOi - Техническа обща оценка на i-тия участник 
ЦОi - Ценова оценка на i-тия участник 

2.3. Изчисленията за КО, ТО, ЦО, както и за показателите от Т1 до Т10 се закръглят до втория знак след десетичната запетая на всяка итерация. 

3. Крайно класиране на Участниците 

3.1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник. 

3.2. На първо място се класира участникът с най-голям брой точки и съответно най-висока комплексна оценка (КО). 

 
 



 
 

В. Протокол на комисията. 

1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който 
съдържа реквизитите по чл. 72 от ЗОП. 

2. Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на 
процедурата, се връчва на Възложителя. 

3. С предаването на протокола на Възложителя комисията приключва своята работа. 

 

Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка. 

1. Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията, обявява с 
мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на 
поръчката. В решението по предходното изречение се посочват и отстранените от участие в 
процедурата участници и мотивите за отстраняването им.  

2. Възложителят изпраща решението по т. 1 на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 

 
Д. Прекратяване на процедурата 
 
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 
решение, когато: 
1.1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 
53а от ЗОП; 
1.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 
1.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 
1.4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 
1.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 
обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 
поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 
1.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
1.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за 
обществена поръчка. 
2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
2.1. е подадена само една оферта; 
2.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл.47 - 53а от ЗОП или само една 
оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя. 
3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението да уведоми участниците за 
прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
 
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА          
 
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за 
изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка включва 
задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 
изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на 
това решение, но не преди изтичането на 14-дневния срок. Възложителят няма право да сключи 
договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата. 



 
 
2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при 
подписване на договора: 
2.1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т.2 от ЗОП; 
2.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 
2.3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
2.4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, 
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. 
 
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
1. Всички срокове, посочени в настоящата документация, се броят в календарни дни при спазване 
изискванията на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, освен ако изрично не са посочени в 
работни дни. 
2. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните разпоредби на ЗОП и 
ППЗОП.   
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение №1 – Заповед № РД-08-344 / 05.12.2011 г. на Главния изпълнителен директор на 
“Български пощи” ЕАД за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за 
„Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ 
инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”, ведно с решение и обявление за обществената 
поръчка. 
Приложение №2   – Технически изисквания  
Приложение №3а – Образец на декларация  
Приложение №3б – Образец на декларация  
Приложение №3в – Образец на декларация  
Приложение №3г – Образец на декларация  
Приложение №4   – Образец на справка - административни сведения за участника  
Приложение №5   – Образец на оферта 
Приложение №6   – Образец на ценова оферта  
Приложение №7   – Проект на договор  
Приложение №8   – Декларация за опит на участника 
Приложение №9   – Декларация за подизпълнители 
 
 
 
  



 
 

 

ЗАПОВЕД 
 

 
№ РД-08-344 / 05.12.2011 г. 

 
 

На основание чл.103, ал.1, чл.104, ал.2 във връзка с чл. 25, ал. 1, чл.3, ал.1, т.1 и т.2, чл.7, т.5, 
чл.7г, и чл.14, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП и Решение по т.2 от Протокол № 22/21.09.2010 г.  на Съвета на 
директорите на “Български пощи” ЕАД  

 
 

НАРЕЖДАМ : 
 
 

1. Да бъде открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, 
имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в 
„Български пощи” ЕАД”. 

2. Одобрявам обявлението по чл.25, ал.2 от ЗОП и документацията за участието в 
процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед. 

3. На основание чл. 64, ал. 1 от ЗОП  обявлението за участие в откритата процедура да се 
изпрати едновременно до Агенцията по обществените поръчки за вписване в регистъра  и Държавен  
вестник за обнародване в електронната му страница. 

4. На основание чл. 64, ал.3 от ЗОП, обявлението да се изпрати едновременно до “Държавен 
вестник” и до Агенцията по обществените поръчки по електронен път, подписано с електронен 
подпис и да се публикува в електронната страница на „Български пощи” ЕАД. Пълният текст на 
документацията да сe публикува в електронната страница на “Български пощи” ЕАД, като в 
обявлението се посочи Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. 

5. Възлагам на директора на дирекция „Правна дейност” изпълнението на настоящата 
заповед и организацията на подготовката за провеждане на процедурата.  

6. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам. изпълнителния 
директор. 

Копие от заповедта да бъде връчено на съответните лица за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 

                      ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

                     ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

за 
„Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ 

инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД” 
 

 
  



 
 

Раздел I - „Въведение и цели на проекта“ 

1. Въведение 

При ежедневното изпълнение на дейностите на „Български пощи“ ЕАД сигурността, надеждността 
и производителността на ИКТ имат пряко отношение към качеството на услугите, предоставяни на 
граждани и фирми. ИКТ също така имат и пряко отношение към гарантирането на поетите 
ангажименти от „Български пощи“ ЕАД за ниво на извършваните услуги, доставки и транзакции, 
както и към доверието на клиентите за надеждност на услугите. 

В работата си служителите на „Български пощи“ ЕАД използват множество електронни услуги, 
базирани на информационни системи, работещи на наличното оборудване, собственост на 
дружеството. Системите, които се използват в момента са разнородни, работят в хетерогенна среда, 
с различни операционни системи и бази данни. 

Системата за проследяване на пратки, гарантираща качеството на една от основните услуги на БП, в 
момента се използва от служителите на дружеството в над 200 локации в цялата страна. 
Положението с останалите услуги е сходно, като повечето локации имат офлайн достъп до тях, т.е. 
използват достъп през Call центъра на „Български пощи“ ЕАД. 

2. Основни проблеми 

• Всяка от системите е разположена на отделен физически сървър, което не позволява 
оптимизирането на текущите ресурси на дружеството и е сериозно разходно перо в 
бюджета, тъй като се изразходват огромни суми пари за охлаждане, електрозахранване, 
системна поддръжка и т.н.  

• Същевременно с увеличаване на броя на оборудването и електронните услуги, се 
увеличава и сложността за поддръжка и следене на параметрите на системите.  

• От друга страна работата на служителите е затруднена, тъй като те трябва да работят с 
много на брой и различни информационни системи, в зависимост от нуждите на 
клиентите на дружеството, както и да поддържат различни бази данни с информацията, 
която им трябва в ежедневната работа.  

• Към момента повечето от използваните системи в „Български пощи“ ЕАД нямат 
осигурена резервираност и защита в случай на авария, бедствие или терористичен акт.  

• Поради наличието на сървъри и в самите пощенски станции съществува риск от кражба 
на оборудване и „изтичане“ на информация и лични данни. Отпадането, загубата или 
кражбата на сървър би довела до дълготрайна неработоспособност на критични системи 
и невъзможност за осъществяване на обслужването на клиентите.  

• Критични приложения работят върху единични сървъри, които не са резервирани и в 
случай на повреда могат да доведат до голям период на прекъсване на дейността.  

• Към текущия момент в „Български пощи“ ЕАД не са реализирани мерки за осигуряване 
на непрекъсваемостта на работа на системите. В случай на авария или спиране на 
системите няма план за действие и възстановяване и списъци за проверка на нормално 
състояние след възстановяване. В следствие на това няма яснота колко е времето за 
възстановяване на системите, което може до доведе до значителни загуби и дори плащане 
на неустойки към външни контрагенти. 

• В момента посочените услуги се използват от ограничен брой потребители, тъй като не 
във всичките офиси на дружеството в страната има изградена свързаност и/или 
инсталиран подходящ хардуер и софтуер за отдалечен достъп до услугите. 

• Тъй като голяма част от използваното в „Български пощи“ ЕАД оборудване е морално 
остаряло и излязло от поддръжка, това налага поддържане на различен софтуер и води до 



 
 

сериозни проблеми с производителността, които затрудняват потребителите или правят 
невъзможно използването на някои от системите. 

• Не на последно място, в момента нито една от системите не е резервирана. Това означава, 
че при евентуален срив в софтуера или хардуера, които обслужват всяка от системите, 
услугата става недостъпна за неопределено време и всички служители не могат да 
работят с нея, докато тя не бъде напълно възстановена в работоспособно състояние. 

3. Концепция за ново решение 

Дългосрочната стратегическа цел на „Български пощи“ ЕАД е да консолидира и централизира 
информационните си ресурси, да обедини базите данни на различните приложения и да 
имплементира едно комплексно интегрирано решение за електронни услуги и управление на 
информацията в ЦУ – София. 

Постигането на поставените цели е планирано на няколко етапа във времето, като процесът ще 
включва закупуване на необходимия хардуер с достатъчен капацитет да поеме новите 
консолидирани бази данни и приложения, софтуер за управление на процесите в дружеството и 
съответните прилежащи услуги по консултации, имплементация и гаранционна поддръжка. 

Към момента вече се изпълняват и няколко нови проекта за разработване на нови информационни 
системи и електронни услуги, които увеличават нуждата от капацитет и ресурси. 

Настоящият проект ще покрие основни нужди от доставка на модерен, ефективен и 
високопроизводителен хардуер за новата консолидирана информационна система, както и 
необходимите софтуерни лицензи и прилежащи услуги, които да осигурят мащабируемост и 
отказоустойчивост.  

4. Цели на проекта 

Първата и основна цел на проекта е изграждането на нова системна платформа с висока степен на 
резервираност и отказоустойчивост, както и адекватен капацитет - характеристики необходими за 
ниско-рисково консолидиране на основните електронни услуги в един централизиран 
информационен център. В бъдеще основният информационен център ще бъде резервиран като 
локация и инфраструктура, с цел постигане защита от бедствия и тежки аварии.  

Втората основна цел на настоящия проект съответно е да бъде изготвен и съгласуван подробен план 
за осигуряване на непрекъсваемост на работа на критичните системи в дружеството, както и 
подробна процедура за действие и възстановяване след аварийна ситуация. 

Третата основна цел на настоящия проект е да се реализира пилотно внедряване на „тънки 
клиенти“, които да заменят част от използваните работни станции. Въвеждането на работни 
станции от типа тънки клиенти ще реши тези проблеми, тъй като предлага централизиран подход 
при управлението им, една-единствена унифицирана операционна система, и повишено ниво на 
защита на данните. Това решение също така ще намали драстично разходите за поддръжка и 
консумацията на електроенергия. Тънките клиенти са модерни, лесни за управление и енергийно-
ефективни. Смяната ще бъде поетапна и постепенна, тъй като броят на офисите в цялата страна е 
над 3 000. 

След интеграцията на услугите в една централизирана високо-надеждна информационна система, 
достъпът ще бъде от всяка точка, по всяко време и за всички служители на дружеството, които 
работят с тези услуги. 

5. Обхват на решението 

Техническото задание е съобразено с изградената (вече налична) LAN и SAN инфраструктура и 
капацитета на информационния център използван от „Български пощи“ ЕАД от гледна точка на 
физическо пространство, електрозахранване и охлаждане. При изготвяне на заданието са взети 
предвид съвременните тенденции в областта на ИКТ и е поставен акцент на следните направления: 



 
 

• Висока енергийна ефективност и ниски оперативни разходи; 

• Компактност (висока енергийна плътност и висок капацитет); 

• Мащабируемост и гъвкавост; 

• Отказоустойчивост и непрекъсваемост; 

Електронните услуги, които са на разположение на служителите в дружеството към момента, 
трябва да бъдат мигрирани на два етапа към новата високо-надеждната информационна платформа, 
предмет на настоящата поръчка: 

• На първия етап трябва да бъде имплементирана системната платформа предмет на 
настоящия проект и да бъдат проведени тестове за надеждност и отказоустойчивост; 

• На втория етап определени сървъри и приложения трябва да бъдат виртуализирани и 
мигрирани върху платформата, без прекъсване на операциите и без промяна в 
конфигурациите им; 

• На третия етап, базите данни на отделните приложения трябва да бъдат консолидирани 
върху общи клъстери. 

Критичните услуги, чиито сървърни и дискови ресурси трябва да бъдат виртуализирани на този 
етап са описани по-долу: 

• Автоматизирана международна куриерска услуга EMS (Express Mail Server); 

• Система за проследяване на пратки – Контрол и проследяване на входящи и изходящи 
пратки за България и чужбина; Приемане на поща от неавтоматизирани и автоматизирани 
обекти; Подготовка за експедиране и експедиране на поща; 

• Сървъри за инфраструктурни и някои приложни услуги (AD, DNS, DHCP, FTP, Web Site); 

• Пилотно внедряване на 300 виртуални десктопа. 

В настоящата процедура е предвидено закупуването на 300 броя тънки клиенти, като това е първата 
стъпка в посока пълна подмяна на всички работни станции с тънки клиенти по места, където това е 
възможно. 

Едновременно с доставката на определено количество хардуерни и софтуерни продукти, за целите 
на проекта, трябва да бъдат извършени и определен обем услуги специфицирани в техническото 
задание. 

Раздел II - „ Общи изисквания към предлаганото оборудване и софтуер“ 

1. Общи изисквания. 

1.1. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на стандарта за 
качество ISO 9001:2000 или еквивалентен. Доказва се с приложен сертификат ISO 9001:2000 
или еквивалентен за съответния производител. 

1.2. Електрическо захранване – цялото оборудване трябва да е пригодно за работа с електрическо 
захранване в Република България – 220 V / 50 Hz. 

1.3. Предлаганата техника трябва да има степен на защита и електромагнитна съвместимост, 
доказана със съответните документи/сертификати. 

1.4. Да се представят копия от техническите каталози/брошури на производителя на български или 
английски език, както и връзки към официалните Интернет страници на производителите, 
където може да се получи техническа информация за предложените модели. 



 
 
1.5. Предлаганите сървъри трябва да са сертифицирани за работа по процедурата на Microsoft и да 

фигурират в сайта на Microsoft (наличие на съответни драйвери). Прилага се извлечение с 
посочен линк от страницата на Microsoft, заверено с подпис и печат на участника. 

1.6. Предлаганата дискова подсистема за съхранение на данни трябва да е обявена публично като 
тествана на сайта на Storage Performance Council  

(http://www.storageperformance.org/results/benchmark_results_spc1). 

1.7. Доставката на оборудването да се извърши до ............. (не повече от 60 календарни дни след 
подписване на договор и получаване на възлагателно писмо за доставка). 

1.8. Инсталирането на оборудването да се извърши до .............. (не повече от 60 календарни дни 
след доставката му). 

1.9. Представените оферти да са със срок на валидност от минимум 90 дни. 

2. Изисквания към експлоатацията, надеждността и техническото поддържане.  

2.1. Оборудването е предназначено за непрекъсната експлоатация. 

2.2. Техническите обслужвания (профилактиката) трябва да се извършват на период от ............. (не 
по-голям от 6 месеца). 

2.3. Изпълнителят трябва да предоставя списък с профилактичните дейности, необходими, за 
поддръжката на изделията в изправност и тяхната периодичност. 

3. Изисквания за гаранции и гаранционно обслужване. 

3.1. Гаранционни срокове. 
Гаранционният срок на предлаганото оборудване трябва да бъде не по-малък от срока, 

посочен в сравнителните таблици.  
За начало на гаранционният срок се счита датата на доставката, която се посочва в приемно – 

предавателен протокол. 
При доставката се проверяват комплектността на оборудването. Подписва се е приемно - 

предавателен протокол и се издава гаранционна карта за всяка единица комплектно изделие. В 
гаранционната карта се описва серийния номер. В нея се посочват данни за контакт – адрес, 
телефон, факс, име на служител на Изпълнителя. 

4. Гаранционно обслужване.  

4.1. Гаранционното обслужване трябва да се извършва на място, там където е монтирана 
техниката, като всички разходи, включително транспортните, за осъществяване на 
дейностите по възстановяване на конфигурацията и нормалния режим на работа на 
оборудването в съответното местонахождение, са за сметка на Изпълнителя. 

4.2. Участниците да осигурят централизирано приемане на заявките за обслужване (Help Desk) с 
работно време 24 часа х 7 дни в седмицата. 

4.3. Времето за сервизна реакция да е не по-голямо от ........... часа (съгласно приложените 
таблици), след подаването на заявка от потребителя, в която се посочва времето на подаване 
на заявката. 

4.4. Срокът за отстраняване на повредата да е не по-голям от 1 ден (до следващия работен ден, 
след деня на получаване на заявката). При невъзможност за отстраняване на повредата в този 
срок, съответното оборудване се заменя с работоспособно от същия  или по-висок  клас. 

4.5. При невъзможност да бъдат отстранени дефекти, появили се в гаранционния срок, 
Изпълнителят  заменя дефектиралото оборудване с ново. 

4.6. Гаранционното сервизно обслужване следва да бъде осъществявано при спазване 
изискванията на техническата и сервизна документация на производителя на оборудването. 

  



 
 

 

Раздел II - „ Детайлни технически спецификации и количества“ 

Детайлните технически спецификации и количества са посочени в следните таблици по-долу: 
� Шаси за модулни сървъри: 1 брой 
� Модулен сървър - Тип 1: 3 броя 
� Модулен сървър - Тип 1 (Резервен): 1 брой 
� Модулен сървър - Тип 2: 2 броя 
� Сървър за виртуализация на HA клъстер: 2 броя 
� Сървър за база данни: 2 броя 
� Терминален клиент: 300 броя 
� Платформа за виртуализация на работни станции: 1 брой 
� Платформа за виртуализация на сървъри: 1 брой 
� Платформа за виртуализация на системи за съхранение на данни: 2 броя 
� Дисков масив: 2 броя 
� SAN комутатор: 2 броя 
� Система за архивиране на виртуални машини: 1 брой 
� Система за наблюдение на виртуална среда: 1 брой 
� Сървър за бекъп на виртуални машини: 1 брой 
� Шкаф за монтаж на техника: 2 броя 
� Конзола за управление: 1 брой 
� Услуги по имплементация: 1 брой 

 
 



 

 

1.  Шаси за модулни сървъри 1 Брой    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

1.1.  Общи данни    

1.1.1. Производител / марка    

1.1.2. Серия и модел    

1.2.  Капацитет и разширяемост    

1.2.1. 
Слотове за модулни сървъри (свободни след инсталация на сървърите по 
спецификацията) 
Минимум 6 

 

  

1.2.2. 
Двойна резервираност на вътрешната шина за сървъри (dual redundant 
backplane) 

 
  

1.2.3. 
Двойна резервираност на вътрешната шина за входно-изходни модули 
(dual redundant midplane) 

 
  

1.2.4. 
Пропускателна способност на вътрешната шина  
Минимум 5 Tbps 

 
  

1.2.5. 
Едновременна поддръжка на модулни сървъри с различни процесори в 
едно шаси 

 
  

1.2.6. 
Архитектура на процесорите в модулните сървъри 
x86 / x64 или еквивалентни 

 
  

1.2.7. 
Едновременна поддръжка на модулни сървъри с различен брой цокли в 
едно шаси 

 
  

1.2.8. 

Комуникационни модули (поддържани типове) 
Минимум:Ethernet 10/100/1000/10G; Fiber Channel 1/2/4/8 Gbps; 
InfiniBand 4x 
Optical Pass Through; Copper Pass Through; Multi-Function Expansion / 
Bridge 

 

  

1.2.9. 
Възможност за стартиране на операционна система в инсталираните 
сървъри през следните преносни среди: 
Минимум: Ethernet; Fiber Channel; SAS 

 

  

1.2.10. 
Резервирана свързаност към midplane на: 
Минимум захранване; мрежови контролери; контролери за достъп до 

 
  



 

 

1.  Шаси за модулни сървъри 1 Брой    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

SAN; мониторинг модул 

1.3.  Инсталирани входно-изходни портове и интерфейси    

1.3.1. 
Транзитни FC модули (брой) 
Минимум 2 

 
  

1.3.2. 
Транзитни FC модули (скорост) 
Минимум 1/2/4/8 Gbps 

 
  

1.3.3. 

Транзитни FC модули (портове на модул) 
- външни: Минимум 6, с автоматичен избор на режима; 
- вътрешни: съответстващи на максималния брой модулни сървъри за 
предлаганото шаси, с автоматичен избор на режима 

 

  

1.3.4. 
Транзитни FC модули  - агрегирана пропускателна способност   
Минимум 320 Gbps 

 
  

1.3.5. Транзитни FC модули  – NPIV поддръжка    

1.3.6. 

Транзитни FC модули (SFP) 
- скорост: минимум 1/2/4/8 Mbps, с автоматичен избор на режима 
- брой: минимум сумарния брой портове на всички Транзитни FC 
модули 

 

  

1.3.7. 
Транзитни мрежови (Ethernet) модули (брой):  
Минимум 4 

 
  

1.3.8. 
Транзитни мрежови (Ethernet) модули (поддържани среди) 
Минимум Ethernet 10/100/1000 BaseT 

 
  

1.3.9. 
Транзитни мрежови (Ethernet) модули (портове на модул) 
Съответстващи на максималния брой модулни сървъри за предлаганото 
шаси, с автоматичен избор на режима 

 

  

1.3.10. 
USB 2.0 портове на лицевия панел:  
Минимум 1 

 
  

1.3.11. 
USB 2.0 портове на задния панел :  
Минимум 1 

 
  



 

 

1.  Шаси за модулни сървъри 1 Брой    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

1.4.  Шаси/кутия и захранване    

1.4.1. 
Тип на кутията / шасито 
За директен монтаж в 19” сървърен шкаф 

 
  

1.4.2. Размер на кутията / шасито   
 

 
  

1.4.3. 
Резервираност на захранването 
Минимум 2(N+1)  с възможност за балансиране на натоварването и 
подмяна по време на работа 

 

  

1.4.4. 

Ефективност и капацитет на захранващите блокове :  
Високо ефективни (High Efficiency >=90%) захранващи блокове 
осигуряващи възможността за работа на запълнено шаси, в което са 
инсталирани модулни сървъри с процесори с TDP до 130W 

 

  

1.4.5. 
Поддръжка за независими захранващи линии:  
Минимум 2 

 
  

1.4.6. 
Намаляване честотата на процесорите на блейд сървърите  в случай на 
недостиг на захранваща мощност 

 
  

1.4.7. Вградено DVD-ROM устройство сменяемо по време на работа на USB    

1.4.8. 
Резервираност на вентилаторите:  
Минимум 2 (N+1) 

 
  

1.4.9. Вентилатори с автоматичен термо-контрол на оборотите    

1.4.10. Засмукване на студения въздух само през челния панел    

1.4.11. Изпускане на топлия въздух само през задния панел    

1.5.  Мрежово управление    

1.5.1. 
Вграден Ethernet LAN адаптер и KVM Over IP поддръжка 
Минимум 2 x Ethernet 10/100 Full Duplex 

 
  

1.5.2. Протоколи за достъп до модулите за управление    

1.5.3. 
Модули за отдалечен мониторинг и управление на шасито и сървърите:  
Минимум 2 броя (N+1 резервираност) 

 
  



 

 

1.  Шаси за модулни сървъри 1 Брой    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

1.5.4. 

Възможност за предварително откриване на проблеми при: 
Минимум на процесори, памет, вътрешни дискове и вентилатори на 
сървърите 
 

 

  

1.5.5. 

Диагностика и светлинна индикация за проблеми при: 
Минимум 
Процесори в сървърите 
Памети в сървърите 
Твърди дискове в сървърите 
Вентилатори в сървърите 
Разширителни модули в сървърите 
Комутатори в шасито 
Захранващи модули на шасито 
Вентилатори на шасито 

 

  

1.6.  Гаранция и поддръжка     

1.6.1. Срок:3 години    

1.6.2. Режим:24 часа , 7 дни в седмицата, 365 дни в годината    

1.6.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

1.6.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

 



 

 

2. Модулен сървър - Тип 1 3 Броя  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

2.1.  Общи данни    

2.1.1. Производител / марка    

2.1.2. Серия и модел    

2.1.3. Съвместимост с предложеното шаси за модулни сървъри    

2.2.  Системна платформа    

2.2.1. 
Инсталирани процесори:  
Минимум 2 

 
 

 

2.2.2. 
Брой физически ядра на инсталиран процесор : 
Минимум 6 

 
 

 

2.2.3. 
Честота на процесорите:  
Минимум 3 GHz 

 
 

 

2.2.4. 
Динамична пренастройка на честотата в зависимост от натоварването 
(икономия на енергия) 

 
 

 

2.2.5. 
Кеш памет на процесорите (L3):  
Минимум 6 MB 

 
 

 

2.2.6. 
Директен достъп на процесорите до собствена памет през интегриран 
контролер 

 
 

 

2.2.7. 
Двупосочна свързаност между всеки два процесора и контролерите им 
за памет 

 
 

 

2.2.8. 
Възможност на всеки процесор да ползва цялата памет през не повече от 
един контролер за памет 

 
 

 

2.2.9. Пропускателна способност на директните връзки между процесорите    

2.2.10. 
Разсейвана топлина на процесор (TDP) 
Максимум  95W при 100% натоварване 

 
 

 

2.2.11. 
Поддръжка на набор инструкции x86-64: 
AMD64/EMT64 

 
 

 

2.2.12. Поддръжка на набор инструкции SSE4.1    

2.2.13. Поддръжка на Execute Disable Bit:    



 

 

2. Модулен сървър - Тип 1 3 Броя  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

2.2.14. Поддръжка на Virtualization технология Intel VT(EPT)/ AMD-V(RVI)    

2.2.15. Да се специфицира чипсет (марка / модел)    

2.2.16. 

Поддържани разширителни модули: 
Минимум 
Ethernet 1Gbps 
Ethernet 10Gbps 
Fiber Channel 1/2/4/8 Gbps 
Infiniband 
 Converged Network 

 

 

 

2.3.  Памет (RAM)     

2.3.1. 
Оперативна памет (инсталирана) 
Минимум 128 GB 

 
 

 

2.3.2. 
Оперативна памет (максимална) 
Минимум 288 GB 

 
 

 

2.3.3. 
Тип оперативна памет 
Минимум PC3-10600, DDR3-1333, RDIMM, CL9, ECC 

 
 

 

2.3.4. 
Брой канали за памет на физически процесор: 
Минимум 3 

 
 

 

2.3.5. 
Максимален поддържан брой слотове за памет в сървъра: 
Да се специфицира 

 
 

 

2.4.  Разширителни слотове    

2.4.1. 
Разширителни слотове за адаптери (вградени без външен модул) 
Минимум 2 

 
 

 

2.4.2. Възможност всички слотове да се използват едновременно    

2.5.  Шаси/кутия и захранване    

2.5.1. 
Тип на кутията / шасито 
За директен монтаж в модулно шаси от същия производител 

 
 

 

2.5.2. 
Мощност на захранващите блокове 
Резервирано през двойна шина на модулното шаси 

 
 

 



 

 

2. Модулен сървър - Тип 1 3 Броя  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

2.5.3. 
Поддръжка за независими захранващи линии 
Минимум 2 

 
 

 

2.5.4. Размер на гнезда за вътрешни дискове    

2.5.5. Засмукване на студения въздух само през челния панел    

2.5.6. Изпускане на топлия въздух само през задния панел    

2.6.  Мрежова поддръжка    

2.6.1. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (брой портове) 
Минимум 4 

 
 

 

2.6.2. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (тип) 
Минимум Ethernet 10/100/1000-Base-T Full Duplex 

 
 

 

2.6.3. Поддръжка на Wake-On-LAN    

2.6.4. Поддръжка на PXE 2.0    

2.6.5. Поддръжка на TOE (TCP/IP Off Loading Engine)    

2.6.6. 
Да се специфицира оригинален производител, модел и продуктов номер 
на Ethernet LAN адаптери  

 
 

 

2.7.  Съхранение на данни (вътрешно)    

2.7.1. 
Контролер за твърди дискове (заети слотове) 
Интегриран, да не заема стандартните PCI 

 
 

 

2.7.2. Контролер за твърди дискове (интерфейс за дискове): SAS/SATA    

2.7.3. 
Контролер за твърди дискове (брой портове за дискове):  
Минимум 2 

 
 

 

2.7.4. 
Контролер за твърди дискове (RAID level):  
Минимум RAID 0, 1 

 
 

 

2.7.5. 
Инсталирано устройство за начално зареждане: 
Минимум 1 

 
 

 

2.7.6. 
Тип на устройство за начално зареждане: 
Модул за зареждане на хипервайзор 

 
 

 



 

 

2. Модулен сървър - Тип 1 3 Броя  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

2.8.  Съхранение на данни (външно)    

2.8.1. 
Контролер за достъп до дисков масив (интерфейс към сървъра) 
PCI-E  

 
 

 

2.8.2. 
Контролер за достъп до дисков масив (интерфейс към дисков масив) 
Fiber Channel 

 
 

 

2.8.3. 
Контролер за достъп до дисков масив (брой портове към дисков масив) 
Минимум 2 

 
 

 

2.8.4. 
Контролер за достъп до дисков масив (скорост на портове към дисков 
масив) 
Минимум 8 Gbps 

 

 

 

2.9.  Графична подсистема    

2.9.1. 
Видеоадаптер 
Интегриран на  модула за управление 

 
 

 

2.10.  Сигурност, мониторинг и управление    

2.10.1. KVM Over IP    

2.10.2. Поддръжка на ACPI 2.0    

2.10.3. Поддръжка на DMI     

2.10.4. Поддръжка на парола при включване на захранване    

2.10.5. Поддръжка на парола при влизане в BIOS настройки    

2.10.6. 

Сервизен чип за наблюдение на работните параметри: 
Минимум Температура в шасито, температура на процесорите, 
напрежение на всички вътрешни захранващи линии, статус на 
захранващите блокове 

 

 

 

2.10.7. Отдалечено управление на хардуера без заредена операционна система    

2.10.8. Отдалечено управление на BIOS без заредена операционна система    

2.10.9. 
Регистриране и архивиране на грешки и събития засягащи хардуера, 
BIOS и сервизния чип 

 
 

 

2.10.10. Светлинна индикация на челния панел при регистриране на проблем или    



 

 

2. Модулен сървър - Тип 1 3 Броя  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

системни грешки 

2.10.11. Отдалечено обновяване на BIOS и Firmware през LAN     

2.10.12. 
Възможност за следене на моментната консумация електроенергия на 
сървъра 

 
 

 

2.11.  Сертификации    

2.11.1. 
Поддържани операционни системи (минимум): 
Microsoft Windows 2003 / 2008, SLES / RHEL, VMware, Sun Solaris 

 
 

 

2.12.  Гаранция и поддръжка     

2.12.1. Срок:3 години    

2.12.2. Режим: 24 часа , 7 дни в седмицата, 365 дни в годината    

2.12.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

2.12.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

 



 

 

3. Модулен сървър - Тип 1 (Резервен) 1 Брой  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

3.1.  Общи данни    

3.1.1. Производител / марка    

3.1.2. Серия и модел    

3.1.3. Съвместимост с предложеното шаси за модулни сървъри    

3.2.  Системна платформа    

3.2.1. 
Инсталирани процесори:  
Минимум 2 

 
 

 

3.2.2. 
Брой физически ядра на инсталиран процесор : 
Минимум 6 

 
 

 

3.2.3. 
Честота на процесорите:  
Минимум 3 GHz 

 
 

 

3.2.4. 
Динамична пренастройка на честотата в зависимост от натоварването 
(икономия на енергия) 

 
 

 

3.2.5. 
Кеш памет на процесорите (L3):  
Минимум 6 MB 

 
 

 

3.2.6. 
Директен достъп на процесорите до собствена памет през интегриран 
контролер 

 
 

 

3.2.7. 
Двупосочна свързаност между всеки два процесора и контролерите им 
за памет 

 
 

 

3.2.8. 
Възможност на всеки процесор да ползва цялата памет през не повече от 
един контролер за памет 

 
 

 

3.2.9. Пропускателна способност на директните връзки между процесорите    

3.2.10. 
Разсейвана топлина на процесор (TDP) 
Максимум  95W при 100% натоварване 

 
 

 

3.2.11. 
Поддръжка на набор инструкции x86-64: 
AMD64/EMT64 

 
 

 

3.2.12. Поддръжка на набор инструкции SSE4.1    

3.2.13. Поддръжка на Execute Disable Bit:    



 

 

3. Модулен сървър - Тип 1 (Резервен) 1 Брой  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

3.2.14. Поддръжка на Virtualization технология Intel VT(EPT)/ AMD-V(RVI)    

3.2.15. Да се специфицира чипсет (марка / модел)    

3.2.16. 

Поддържани разширителни модули: 
Минимум 
Ethernet 1Gbps 
Ethernet 10Gbps 
Fiber Channel 1/2/4/8 Gbps 
Infiniband 
 Converged Network 

 

 

 

3.3.  Памет (RAM)     

3.3.1. 
Оперативна памет (инсталирана) 
Минимум 128 GB 

 
 

 

3.3.2. 
Оперативна памет (максимална) 
Минимум 288 GB 

 
 

 

3.3.3. 
Тип оперативна памет 
Минимум PC3-10600, DDR3-1333, RDIMM, CL9, ECC 

 
 

 

3.3.4. 
Брой канали за памет на физически процесор: 
Минимум 3 

 
 

 

3.3.5. 
Максимален поддържан брой слотове за памет в сървъра: 
Да се специфицира 

 
 

 

3.4.  Разширителни слотове    

3.4.1. 
Разширителни слотове за адаптери (вградени без външен модул) 
Минимум 2 

 
 

 

3.4.2. Възможност всички слотове да се използват едновременно    

3.5.  Шаси/кутия и захранване    

3.5.1. 
Тип на кутията / шасито 
За директен монтаж в модулно шаси от същия производител 

 
 

 

3.5.2. 
Мощност на захранващите блокове 
Резервирано през двойна шина на модулното шаси 

 
 

 



 

 

3. Модулен сървър - Тип 1 (Резервен) 1 Брой  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

3.5.3. 
Поддръжка за независими захранващи линии 
Минимум 2 

 
 

 

3.5.4. Размер на гнезда за вътрешни дискове: 
 

 
 

 

3.5.5. Засмукване на студения въздух само през челния панел    

3.5.6. Изпускане на топлия въздух само през задния панел    

3.6.  Мрежова поддръжка    

3.6.1. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (брой портове) 
Минимум 4 

 
 

 

3.6.2. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (тип) 
Минимум Ethernet 10/100/1000-Base-T Full Duplex 

 
 

 

3.6.3. Поддръжка на Wake-On-LAN    

3.6.4. Поддръжка на PXE 2.0    

3.6.5. Поддръжка на TOE (TCP/IP Off Loading Engine)    

3.6.6. 
Да се специфицира оригинален производител, модел и продуктов номер 
на Ethernet LAN адаптери  

 
 

 

3.7.  Съхранение на данни (вътрешно)    

3.7.1. 
Контролер за твърди дискове (заети слотове) 
Интегриран, да не заема стандартните PCI 

 
 

 

3.7.2. Контролер за твърди дискове (интерфейс за дискове): SAS/SATA    

3.7.3. 
Контролер за твърди дискове (брой портове за дискове):  
Минимум 2 

 
 

 

3.7.4. 
Контролер за твърди дискове (RAID level):  
Минимум RAID 0, 1 

 
 

 

3.7.5. 
Инсталирано устройство за начално зареждане: 
Минимум 1 

 
 

 

3.7.6. 
Тип на устройство за начално зареждане: 
Модул за зареждане на хипервайзор 

 
 

 



 

 

3. Модулен сървър - Тип 1 (Резервен) 1 Брой  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

3.8.  Съхранение на данни (външно)    

3.8.1. 
Контролер за достъп до дисков масив (интерфейс към сървъра) 
PCI-E  

 
 

 

3.8.2. 
Контролер за достъп до дисков масив (интерфейс към дисков масив) 
Fiber Channel 

 
 

 

3.8.3. 
Контролер за достъп до дисков масив (брой портове към дисков масив) 
Минимум 2 

 
 

 

3.8.4. 
Контролер за достъп до дисков масив (скорост на портове към дисков 
масив) 
Минимум 8 Gbps 

 

 

 

3.9.  Графична подсистема    

3.9.1. 
Видеоадаптер 
Интегриран на  модула за управление 

 
 

 

3.10.  Сигурност, мониторинг и управление    

3.10.1. KVM Over IP    

3.10.2. Поддръжка на ACPI 2.0    

3.10.3. Поддръжка на DMI     

3.10.4. Поддръжка на парола при включване на захранване    

3.10.5. Поддръжка на парола при влизане в BIOS настройки    

3.10.6. 

Сервизен чип за наблюдение на работните параметри: 
Минимум Температура в шасито, температура на процесорите, 
напрежение на всички вътрешни захранващи линии, статус на 
захранващите блокове 

 

 

 

3.10.7. Отдалечено управление на хардуера без заредена операционна система    

3.10.8. Отдалечено управление на BIOS без заредена операционна система    

3.10.9. 
Регистриране и архивиране на грешки и събития засягащи хардуера, 
BIOS и сервизния чип 

 
 

 

3.10.10. Светлинна индикация на челния панел при регистриране на проблем или    



 

 

3. Модулен сървър - Тип 1 (Резервен) 1 Брой  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

системни грешки 

3.10.11. Отдалечено обновяване на BIOS и Firmware през LAN     

3.10.12. 
Възможност за следене на моментната консумация електроенергия на 
сървъра 

 
 

 

3.11.  Сертификации    

3.11.1. 
Поддържани операционни системи (минимум): 
Microsoft Windows 2003 / 2008, SLES / RHEL, VMware, Sun Solaris 

 
 

 

3.12.  Гаранция и поддръжка     

3.12.1. Срок:3 години    

3.12.2. Режим:24 часа , 7 дни в седмицата, 365 дни в годината    

3.12.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

3.12.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

 



 

 

4. Модулен сървър - Тип 2 2 Броя   
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

4.1.  Общи данни    

4.1.1. Производител / марка    

4.1.2. Серия и модел    

4.1.3. Съвместимост с предложеното шаси за модулни сървъри    

4.2.  Системна платформа    

4.2.1. 
Инсталирани процесори: 
Минимум 2 

 
 

 

4.2.2. 
Брой физически ядра на инсталиран процесор: 
Минимум 6 

 
 

 

4.2.3. 
Честота на процесорите 
Минимум 3 GHz 

 
 

 

4.2.4. 
Динамична пренастройка на честотата в зависимост от натоварването 
(икономия на енергия) 

 
 

 

4.2.5. 
Кеш памет на процесорите (L3) 
Минимум 6 MB 

 
 

 

4.2.6. 
Директен достъп на процесорите до собствена памет през интегриран 
контролер 

 
 

 

4.2.7. 
Двупосочна свързаност между всеки два процесора и контролерите им 
за памет 

 
 

 

4.2.8. 
Възможност на всеки процесор да ползва цялата памет през не повече от 
един контролер за памет 

 
 

 

4.2.9. Пропускателна способност на директните връзки между процесорите 
 

 
 

 

4.2.10. 
Разсейвана топлина на процесор (TDP) 
Максимум  95W при 100% натоварване 

 
 

 

4.2.11. 
Поддръжка на набор инструкции x86-64  
 (AMD64/EMT64) 

 
 

 

4.2.12. Поддръжка на набор инструкции SSE4.1    



 

 

4. Модулен сървър - Тип 2 2 Броя   
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

4.2.13. Поддръжка на Execute Disable Bit    

4.2.14. Поддръжка на Virtualization технология Intel VT(EPT)/ AMD-V(RVI)    

4.2.15. Да се специфицира чипсет (марка / модел)    

4.2.16. 

Поддържани разширителни модули: 
Минимум 
Ethernet 1Gbps 
Ethernet 10Gbps 
Fiber Channel 1/2/4/8 Gbps 
Infiniband 
Converged Network 

 

 

 

4.3.  Памет (RAM)     

4.3.1. 
Оперативна памет (инсталирана) 
Минимум 96GB 

 
 

 

4.3.2. 
Оперативна памет (максимална) 
Минимум 288 GB 

 
 

 

4.3.3. 
Тип оперативна памет 
Минимум PC3-10600, DDR3-1333, RDIMM, CL9, ECC 

 
 

 

4.3.4. 
Брой канали за памет на физически процесор: 
Минимум 3 

 
 

 

4.3.5. 
Максимален поддържан брой слотове за памет в сървъра: 
Да се специфицира 

 
 

 

4.4.  Разширителни слотове    

4.4.1. 
Разширителни слотове за адаптери (вградени без външен модул) 
Минимум 2 

 
 

 

4.4.2. Възможност всички слотове да се използват едновременно    

4.5.  Шаси/кутия и захранване    

4.5.1. 
Тип на кутията / шасито 
За директен монтаж в модулно шаси от същия производител 

 
 

 



 

 

4. Модулен сървър - Тип 2 2 Броя   
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

4.5.2. 
Мощност на захранващите блокове 
Резервирано през двойна шина на модулното шаси 

 
 

 

4.5.3. 
Поддръжка за независими захранващи линии 
Минимум  2 

 
 

 

4.5.4. Размер на гнезда за вътрешни дискове    

4.5.5. Засмукване на студения въздух само през челния панел    

4.5.6. Изпускане на топлия въздух само през задния панел    

4.6.  Мрежова поддръжка    

4.6.1. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (брой портове) 
Минимум 4 

 
 

 

4.6.2. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (тип) 
Минимум Ethernet 10/100/1000-Base-T Full Duplex 

 
 

 

4.6.3. Поддръжка на Wake-On-LAN    

4.6.4. Поддръжка на PXE 2.0    

4.6.5. Поддръжка на TOE (TCP/IP Off Loading Engine)    

4.6.6. 
Да се специфицира оригинален производител, модел и продуктов номер 
за Ethernet LAN адаптерите 

 
 

 

4.7.  Съхранение на данни (вътрешно)    

4.7.1. 
Контролер за твърди дискове (заети слотове) 
Интегриран, да не заема стандартните PCI 

 
 

 

4.7.2. Контролер за твърди дискове (интерфейс за дискове):SAS/SATA    

4.7.3. 
Контролер за твърди дискове (брой портове за дискове) 
Минимум 2 

 
 

 

4.7.4. 
Контролер за твърди дискове (RAID level) 
Минимум RAID 0, 1 

 
 

 

4.7.5. 
Инсталирано устройство за начално зареждане: 
Минимум 1 

 
 

 



 

 

4. Модулен сървър - Тип 2 2 Броя   
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

4.7.6. 
Тип на устройство за начално зареждане: 
Модул за зареждане на хипервайзор 

 
 

 

4.8.  Съхранение на данни (външно)    

4.8.1. 
Контролер за достъп до дисков масив (интерфейс към сървъра) 
PCI-E  

 
 

 

4.8.2. 
Контролер за достъп до дисков масив (интерфейс към дисков масив) 
Fiber Channel 

 
 

 

4.8.3. 
Контролер за достъп до дисков масив (брой портове към дисков масив) 
Минимум 2 

 
 

 

4.8.4. 
Контролер за достъп до дисков масив (Скорост на портове към дисков 
масив) 
Минимум 8 Gbps 

 

 

 

4.9.  Графична подсистема    

4.9.1. 
Видеоадаптер 
Интегриран на  модула за управление 

 
 

 

4.10.  Сигурност, мониторинг и управление    

4.10.1. KVM Over IP    

4.10.2. Поддръжка на ACPI 2.0    

4.10.3. Поддръжка на DMI     

4.10.4. Поддръжка на парола при включване на захранване    

4.10.5. Поддръжка на парола при влизане в BIOS настройки    

4.10.6. 

Сервизен чип за наблюдение на работните параметри  
Минимум Температура в шасито, температура на процесорите, 
напрежение на всички вътрешни захранващи линии, статус на 
захранващите блокове 

 

 

 

4.10.7. Отдалечено управление на хардуера без заредена операционна система    

4.10.8. Отдалечено управление на BIOS без заредена операционна система    



 

 

4. Модулен сървър - Тип 2 2 Броя   
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

4.10.9. 
Регистриране и архивиране на грешки и събития засягащи хардуера, 
BIOS и сервизния чип 

 
 

 

4.10.10. 
Светлинна индикация на челния панел при регистриране на проблем или 
системни грешки 

 
 

 

4.10.11. Отдалечено обновяване на BIOS и Firmware през LAN     

4.10.12. 
Възможност за следене на моментната консумация електроенергия на 
сървъра 

 
 

 

4.11.  Сертификации    

4.11.1. 
Поддържани операционни системи (минимум): 
Microsoft Windows 2003 / 2008, SLES / RHEL, VMware, Sun Solaris 

 
 

 

4.12.  Гаранция и поддръжка     

4.12.1. Срок:3 години    

4.12.2. Режим: 24 часа , 7 дни в седмицата, 365 дни в годината    

4.12.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

4.12.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

 



 

 

5. Сървър за изграждане на HA 
клъстер 

2 Броя 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

5.1.  Общи данни    

5.1.1. Производител / марка    

5.1.2. Серия и модел    

5.2.  Системна платформа    

5.2.1. 
Инсталирани процесори 
Минимум 2 

 
  

5.2.2. 
Брой физически ядра на инсталиран процесор 
Минимум 8 

 
  

5.2.3. 
Честота на процесорите 
Минимум 2.0 GHz 

 
  

5.2.4. 
Динамична пренастройка на честотата в зависимост от натоварването 
(икономия на енергия) 

 
  

5.2.5. 
Кеш памет на процесорите (L3) 
Минимум 16MB 

 
  

5.2.6. 
Разсейвана топлина на процесор (TDP) 
Максимум  130W при 100% натоварване 

 
  

5.2.7. 
Поддръжка на набор инструкции x86-64  
 (AMD64/EMT64) 

 
  

5.2.8. Поддръжка на набор инструкции SSE4.1    

5.2.9. Поддръжка на Execute Disable Bit    

5.2.10. Поддръжка на Virtualization технология    

5.2.11. 
Директен достъп на процесорите до собствена памет през интегриран 
контролер 

 
  

5.2.12. 
Двупосочна свързаност между всеки два процесора и контролерите им 
за памет 

 
  

5.2.13. Възможност на всеки процесор да ползва цялата памет през не повече от    



 

 

5. Сървър за изграждане на HA 
клъстер 

2 Броя 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

един контролер за памет 

5.2.14. 
Пропускателна способност на директните връзки между процесорите 
Минимум 6.4 GT/s 

 
  

5.2.15. Чипсет (марка / модел)    

5.3.  Памет (RAM)     

5.3.1. 
Оперативна памет (инсталирана) 
Минимум 64 GB 

 
  

5.3.2. 
Оперативна памет (максимална) 
Минимум 1TB  

 
  

5.3.3. 
Тип оперативна памет 
QuadRank, DDR3-8500, CL7, 1066MHz, RDIMM, ECC  

 
  

5.3.4. 
Пропускателна способност на инсталираната памет 
Минимум 50 GB/s 

 
  

5.3.5. 
Брой активни канали на контролера на оперативната памет 
Минимум 4 на процесор 

 
  

5.4.  Разширителни слотове    

5.4.1. 
Разширителни слотове за адаптери (вградени без външен модул) 
5 (x8) PCI-E 2.0  

 
  

5.4.2. Възможност всички слотове да се използват едновременно    

5.5.  Шаси/кутия и захранване    

5.5.1. 
Тип на кутията / шасито 
За директен монтаж в  19” сървърен шкаф 

 
  

5.5.2. 
Размер на кутията / шасито 
Да се специфицира 

 
  

5.5.3. 
Захранване 
Резервирано  

 
  



 

 

5. Сървър за изграждане на HA 
клъстер 

2 Броя 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

5.5.4. 
Захранващи блокове – достатъчни като капацитет да захранят 
максимално оборудвана конфигурация, при запълване на всички слотове 
за памет, адаптери и дискове 

 

  

5.5.5. 
Поддръжка за независими захранващи линии 
Минимум 2 

 
  

5.5.6. 
Гнезда за вътрешни дискове с директен достъп през челния панел 
Да се специфицира максималният брой, независимо от размера на 
гнездата (1.8“, 2.5“ и 3.5“) 

 

  

5.5.7. 
Възможност за смяна на вентилатори и захранващи модули при работещ 
сървър 

 
  

5.5.8. Засмукване на студения въздух само през челния панел    

5.5.9. Изпускане на топлия въздух само през задния панел    

5.5.10. Бутон за включване/изключване на предния панел    

5.5.11. 
USB 2.0 портове на предния панел 
Минимум 2 

 
  

5.5.12. 
DB-15 порт на предния панел 
Минимум 1 

 
  

5.6.  Мрежова поддръжка    

5.6.1. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (брой портове) 
Минимум 4 

 
  

5.6.2. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (тип) 
Минимум Ethernet 10/100/1000-Base-T Full Duplex 

 
  

5.6.3. Поддръжка на Wake-On-LAN    

5.6.4. Поддръжка на PXE 2.0    

5.6.5. Поддръжка на TOE (TCP/IP Off Loading Engine)    

5.6.6. 
Да се специфицират оригинален производител, модел и продуктов 
номер на Ethernet LAN адаптерите 

 
  



 

 

5. Сървър за изграждане на HA 
клъстер 

2 Броя 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

5.6.7. Ethernet адаптер за мониторинг и управление на сървъра    

5.7.  Съхранение на данни (вътрешно)    

5.7.1. 
Контролер за твърди дискове (заети слотове) 
PCI-E 2.0 

 
  

5.7.2. Контролер за твърди дискове (интерфейс за дискове): SAS    

5.7.3. 
Контролер за твърди дискове (брой портове за дискове):  
Минимум 4 

 
  

5.7.4. 
Контролер за твърди дискове (скорост на портовете):  
Минимум 6 Gbps 

 
  

5.7.5. 
Контролер за твърди дискове (RAID level):  
Минимум RAID 0,1,10 

 
  

5.7.6. Възможност за работа със SSD дискове    

5.7.7. Възможност за монтаж/демонтаж на диск при работещ сървър    

5.7.8. 
Твърд диск (брой):  
Минимум 3 броя, минимум 146GB големина  

 
  

5.7.9. Твърд диск (размер): съвместим с предлагания модулен сървър.    

5.7.10. Твърд диск (интерфейс): SAS    

5.8.  Съхранение на данни (външно)    

5.8.1. Контролер (заети слотове): PCI-E 2.0    

5.8.2. 
Контролер (брой):  
Минимум 3 

 
  

5.8.3. Контролер (интерфейсни портове): Fiber Channel    

5.8.4. 
Контролер (скорост на интерфейс):  
Минимум 8Gbps 

 
  

5.8.5. 
Контролер (брой портове):  
Минимум 2 

 
  



 

 

5. Сървър за изграждане на HA 
клъстер 

2 Броя 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

5.9.  Графична подсистема    

5.9.1. 
Видеоадаптер 
Интегриран на  модула за управление 

 
  

5.10.  Сигурност, мониторинг и управление    

5.10.1. KVM Over IP    

5.10.2. Поддръжка на ACPI 2.0    

5.10.3. Поддръжка на DMI     

5.10.4. Поддръжка на парола при включване на захранване    

5.10.5. Поддръжка на парола при влизане в BIOS настройки    

5.10.6. 

Сервизен чип за наблюдение на работните параметри  
Минимум Температура в шасито, температура на процесорите, обороти 
и статус на всички вентилатори, напрежение на всички вътрешни 
захранващи линии, статус на захранващите блокове 

 

  

5.10.7. Отдалечено управление на хардуера без заредена операционна система    

5.10.8. Отдалечено управление на BIOS без заредена операционна система    

5.10.9. 
Регистриране и архивиране на грешки и събития засягащи хардуера, 
BIOS и сервизния чип 

 
  

5.10.10. 
Светлинна индикация на челния панел при регистриране на проблем или 
системни грешки 

 
  

5.10.11. Отдалечено обновяване на BIOS и Firmware през LAN     

5.10.12. 
Възможност за следене на моментната консумация електроенергия на 
сървъра 

 
  

5.11.  Сертификации    

5.11.1. 
Поддържани операционни системи 
Минимум 
Microsoft Windows 2000/2003/2008 

 

  



 

 

5. Сървър за изграждане на HA 
клъстер 

2 Броя 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

Linux 

5.12.  Гаранция и поддръжка     

5.12.1. Срок:3 години    

5.12.2. Режим:24 часа x 7 дни в седмицата x 365 дни в  годината    

5.12.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

5.12.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

 



 

 

6. Сървър за база данни 2 Броя 
 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

6.1.  Общи данни    

6.1.1. Производител / марка    

6.1.2. Серия и модел    

6.2.  Системна платформа    

6.2.1. 
Инсталирани процесори 
Минимум 2 

 
  

6.2.2. 
Брой физически ядра на инсталиран процесор 
Минимум 8 

 
  

6.2.3. 
Честота на процесорите 
2 GHz 

 
  

6.2.4. 
Динамична пренастройка на честотата в зависимост от натоварването 
(икономия на енергия) 

 
  

6.2.5. 
Кеш памет на процесорите (L3) 
16 MB 

 
  

6.2.6. 
Разсейвана топлина на процесор (TDP) 
Максимум 130W при 100% натоварване 

 
  

6.2.7. 
Поддръжка на набор инструкции x86-64  
 (AMD64/EMT64) 

 
  

6.2.8. Поддръжка на набор инструкции SSE4.1    

6.2.9. Поддръжка на Execute Disable Bit    

6.2.10. Поддръжка на Virtualization технология    

6.2.11. 
Директен достъп на процесорите до собствена памет през интегриран 
контролер 

 
  

6.2.12. 
Двупосочна свързаност между всеки два процесора и контролерите им 
за памет 

 
  

6.2.13. 
Възможност на всеки процесор да ползва цялата памет през не повече от 
един контролер за памет 

 
  



 

 

6. Сървър за база данни 2 Броя 
 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

6.2.14. 
Пропускателна способност на директните връзки между процесорите 
6.4 GT/s 

 
  

6.2.15. Чипсет (марка / модел)    

6.3.  Памет (RAM)     

6.3.1. Оперативна памет (инсталирана): Минимум 64 GB    

6.3.2. 
Оперативна памет (максимална)  
1TB GB 

 
  

6.3.3. 
Тип оперативна памет 
QuadRank, DDR3-8500, CL7, 1066MHz, RDIMM, ECC 

 
  

6.3.4. 
Пропускателна способност на инсталираната памет 
Минимум 50GB/s  

 
  

6.3.5. 
Брой активни канали на контролера на оперативната памет: 
Минимум 4 

 
  

6.4.  Разширителни слотове    

6.4.1. 
Разширителни слотове за адаптери (вградени без външен модул) 
5 PCI-E 2.0  

 
  

6.4.2. Възможност всички слотове да се използват едновременно    

6.5.  Шаси/кутия и захранване    

6.5.1. 
Тип на кутията / шасито 
За директен монтаж в  19” сървърен шкаф 

 
  

6.5.2. 
Размер на кутията / шасито 
Да се специфицира 

 
  

6.5.3. 
Захранване 
Резервирано (N +1) 

 
  

6.5.4. 
Захранващи блокове 
Минимална ефективност 90% при 50% натоварване 

 
  

6.5.5. Поддръжка на независими захранващи линии    



 

 

6. Сървър за база данни 2 Броя 
 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

2 

6.5.6. 
Гнезда за вътрешни дискове с директен достъп през челния панел 
Да се специфицира максималният брой, независимо от размера на 
гнездата (1.8“, 2.5“ и 3.5“) 

 

  

6.5.7. 
Възможност за смяна на вентилатори и захранващи модули при работещ 
сървър 

 
  

6.5.8. Засмукване на студения въздух само през челния панел    

6.5.9. Изпускане на топлия въздух само през задния панел    

6.5.10. Бутон за включване/изключване на предния панел    

6.5.11. 
USB 2.0 портове на предния панел 
2 

 
  

6.5.12. 
DB-15 порт на предния панел 
1 

 
  

6.6.  Мрежова поддръжка    

6.6.1. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (брой портове) 
4 

 
  

6.6.2. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (тип) 
Ethernet 10/100/1000-Base-T Full Duplex 

 
  

6.6.3. Поддръжка на Wake-On-LAN    

6.6.4. Поддръжка на PXE 2.0    

6.6.5. Поддръжка на TOE (TCP/IP Off Loading Engine)    

6.6.6. 
Да се специфицират оригинален производител, модел и продуктов 
номер на Ethernet LAN адаптерите 

 
  

6.6.7. Ethernet адаптер за мониторинг и управление на сървъра    

6.7.  Съхранение на данни (вътрешно)    

6.7.1. 
Контролер за твърди дискове (заети слотове) 
PCI-E 

 
  



 

 

6. Сървър за база данни 2 Броя 
 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

6.7.2. Контролер за твърди дискове (интерфейс за дискове): SAS    

6.7.3. 
Контролер за твърди дискове (поддържан брой дискове):  
Минимум 8 

 
  

6.7.4. 
Контролер за твърди дискове (скорост на портовете):  
Минимум 6 Gbps 

 
  

6.7.5. 
Контролер за твърди дискове (RAID level):  
Минимум RAID 0,1, 10, 

 
  

6.7.6. Възможност за работа със SSD дискове    

6.7.7. Възможност за монтаж/демонтаж на диск при работещ сървър    

6.8.  Съхранение на данни (външно)    

6.8.1. Контролер (заети слотове): PCI-E    

6.8.2. Контролер (брой): 2    

6.8.3. Контролер (интерфейс): Fiber Channel    

6.8.4. Контролер (скорост на интерфейс): 8Gbps    

6.8.5. Контролер (брой интерфейси): 1    

6.9.  Графична подсистема    

6.9.1. 
Видеоадаптер 
Интегриран в модула за управление 

 
  

6.10.  Сигурност, мониторинг и управление    

6.10.1. KVM Over IP    

6.10.2. Поддръжка на ACPI 2.0    

6.10.3. Поддръжка на DMI     

6.10.4. Поддръжка на парола при включване на захранване    

6.10.5. Поддръжка на парола при влизане в BIOS настройки    

6.10.6. Сервизен чип за наблюдение на работните параметри     



 

 

6. Сървър за база данни 2 Броя 
 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

Температура в шасито, температура на процесорите, обороти и статус на 
всички вентилатори, напрежение на всички вътрешни захранващи 
линии, статус на захранващите блокове 

6.10.7. Отдалечено управление на хардуера без заредена операционна система    

6.10.8. Отдалечено управление на BIOS без заредена операционна система    

6.10.9. 
Регистриране и архивиране на грешки и събития засягащи хардуера, 
BIOS и сервизния чип 

 
  

6.10.10. 
Светлинна индикация на челния панел при регистриране на проблем или 
системни грешки 

 
  

6.10.11. Отдалечено обновяване на BIOS и Firmware през LAN     

6.10.12. 
Възможност за следене на моментната консумация електроенергия на 
сървъра 

 
  

6.11.  Сертификации    

6.11.1. 
Поддържани операционни системи (минимум): 
Microsoft Windows 2003 / 2008, SLES / RHEL, VMware, Sun Solaris 

 
  

6.12.  Гаранция и поддръжка     

6.12.1. Срок:3 години    

6.12.2. Режим:24 часа , 7 дни в седмицата, 365 дни в годината    

6.12.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

6.12.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

 



 

 

7. Терминален клиент 300 Броя  
 

 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

7.1.  Общи данни    

7.1.1. Производител / марка    

7.1.2. Серия и модел    

7.2.  Процесор    

7.2.1. 
Работна честота:  
Минимум 1200 MHz 

 
 

 

7.3.  Памет    

7.3.1. 
Оперативна памет (инсталирана):  
Минимум 1024 MB DDR2 

 
 

 

7.3.2. 
Постоянна памет (инсталирана):  
Минимум 1024 MB 

 
 

 

7.3.3. 
Постоянна памет (тип): енергийно независима, за многократно 
програмиране 

 
 

 

7.3.4. 
Картов  четец - поддържани формати:  
Минимум SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC 

 
 

 

7.4.  Графична система    

7.4.1. 
Памет:  
Минимум 8 MB 

 
 

 

7.4.2. Поддръжка на екранни резолюции в режим 4:3     

7.4.3. Поддръжка на екранни резолюции в режим 16:9     

7.5.  Мрежова поддръжка    

7.5.1. 
Мрежови интерфейси (брой):  
Минимум 1 

 
 

 

7.5.2. 

Мрежови интерфейси (тип):  
LAN 10/100/1000 Mbps 
WLAN 802.11 b/g 
Възможност за работа и през UMTS/HSDPA (3G) свързаност 

 

 

 



 

 

7. Терминален клиент 300 Броя  
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№ 
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7.5.3. 

Мрежови услуги 
Минимум 

• автоматично разпознаване на режима на предаване 
• WOL (wake-up on LAN) 
• PXE (pre boot execution environment) 

 

 

 

7.6.  Входно/изходни портове и интерфейси    

7.6.1. 
VGA DE-15 портове (брой):  
Минимум 1 

 
 

 

7.6.2. 
USB 2.0 портове (брой):  
Минимум 6 

 
 

 

7.6.3. 
RJ-45 мрежови портове (брой):  
Минимум 1 

 
 

 

7.6.4. 
Звуков изход (брой):  
Минимум 2 

 
 

 

7.6.5. 
Звуков вход (брой):  
Минимум 1 

 
 

 

7.7.  Защита    

7.7.1. Kensington Security  Lock или еквивалентна    

7.7.2. Защита на системната конфигурация (Да се специфицира)    

7.8.  Захранване и фактор на формата    

7.8.1. Тип: 240 V AC    

7.8.2. Обща консумирана мощност (Да се специфицира)    

7.8.3. 
Тегло - Максимум 0.5 kg (необходимо за монтаж на гърба на плосък 
монитор) 

 
 

 

7.8.4. Стойка за монтаж на гърба на монитор - VESA стандарт    

7.9.  Програмно осигуряване    

7.9.1. Поддържани платформи    



 

 

7. Терминален клиент 300 Броя  
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Минимум 
• VMware View 
• Citrix XenApp / Citrix Presentation Server / Citrix XenDesktop 
• Microsoft Windows Terminal Services 2003/2008 

7.9.2. 

Инсталирани клиенти - минимум 
• VMware View 4.5 
• Citrix ICA 11 
• ThinPrint 

Други поддържани клиенти да се специфицират 
 

   

7.9.3. Поддръжка на Multimedia Redirection технология или еквивалентна    

7.9.4. 
Поддържани операционни системи:  
(Да се специфицират) 

   

7.9.5. 
Поддържани протоколи:  
Минимум TCP/IP, DHCP, NTP, RDP, HTTP, FTP 

   

7.9.6. 

Поддръжка на функции за дистанционно управление 
Минимум 

• отдалечено включване 
• отдалечена промяна на конфигурацията 
• отдалечено наблюдение на сесии 
• отдалечено обновяване на компоненти 
• отдалечено зареждане на образи със системен софтуер 

   

7.10.  Монитор    

7.10.1. Производител / марка    

7.10.2. Серия и модел    

7.10.3. 
Размер: 
Минимум 19” 

   

7.10.4. 
Резолюция: 
Минимум 1280 x 1024 

   

7.10.5. Време за реакция:    



 

 

7. Терминален клиент 300 Броя  
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Максимум 6ms 

7.10.6. 
Контраст 
Минимум 300 cd/m2 

   

7.11.  Клавиатура и Мишка    

7.11.1. USB Keyboard    

7.11.2. USB Optical Mouse    

7.12.  Гаранция и поддръжка    

7.12.1. Срок:1 година    

7.12.2. Режим: 24 часа x 7 дни в седмицата x 365 дни в  годината    

7.12.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

7.12.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

 
 



 

 

8. Платформа за виртуализация на 
работни станции 

1 Брой    
 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

8.1.  Общи данни    

8.1.1. Производител / марка    

8.1.2. Серия и модел    

8.2.  Лицензи    

8.2.1. 
Брой лицензи за виртуални десктоп машини 
Минимум 300 

  
 

8.2.2. Да включва лиценз за необходимите физически хостове     

8.3.  Управление    

8.3.1. 
Централизирана конзола за администрация и управление на 
виртуалните работни станции 

  
 

8.3.2. 
Провизиране на нови виртуални работни станции от предварително 
подготвени шаблони 

  
 

8.3.3. Предоставяне на работна среда  от терминален сървър    

8.3.4. Интегриране на самостоятелни виртуални работни станции    

8.3.5. Интегриране на физически работни станции    

8.3.6. 
Изолация на всяка виртуална работна станция и работа върху отделна 
виртуална машина. 

  
 

8.4.  Производствени функции    

8.4.1. Управление на достъпа до централизирани виртуални десктопи    

8.4.2. Възможност за създаване на постоянни и временни десктоп групи    

8.4.3. Криптиране на връзките посредством SSL тунели    

8.4.4. Възможност за директна връзка към виртуалните работни станции    

8.4.5. 
Възможност за няколко едновременни връзки към една и съща 
виртуална работна станция 

  
 



 

 

8. Платформа за виртуализация на 
работни станции 

1 Брой    
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№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
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Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

8.4.6. 
Еднократна автентикация за потребителите на виртуалните работни 
станции 

  
 

8.4.7. Двустепенна автентикация чрез RSA SecurID    

8.4.8. Пълна интеграция с Microsoft Active Directory    

8.4.9. 
Възможност за работа с периферни устройства, включени към 
локалната работна станция.  

  
 

8.4.10. 
Възможност за централизирано разрешаване / забраняване на достъпа 
до локални USB устройства 

  
 

8.4.11. 
Възможност за използване на мултимедийните ресурси на клиента от 
виртуалната машина 

  
 

8.4.12. 
Автоматичен Failover и бързо възстановяване на работата при 
възникнали проблеми 

  
 

8.4.13. 
Динамично разпределение на натоварването за балансиране на 
изчислителните ресурси 

  
 

8.4.14. 
Възможност за работа при липса на връзка с виртуалната среда и 
синхронизация на промените при възстановяването й. 

  
 

8.4.15. 
Възможност за оптимизиране на физическото дисковото пространство, 
заемано от виртуалните работни станции, чрез използване на общ 
главен шаблон 

  
 

8.4.16. 
Възможност за връщане на всички виртуални работни станции към 
първоначално състояние. 

  
 

8.4.17. 
Възможност за бързо обновяване на всички или част от виртуалните 
работни станции,чрез общ главен шаблон 

  
 

8.4.18. 
Възможност за online балансиране на виртуалните работни станции 
между различни дискови масиви 

  
 

8.5.  Поддръжка и гаранция    

8.5.1. 
Поддръжка директно от производителя (срок) 
Минимум 1 години 

  
 



 

 

8. Платформа за виртуализация на 
работни станции 

1 Брой    
 

Точка 
№ 
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оценяване 

       

8.5.2. 
Поддръжка директно от производителя (режим) 
24 x 7 

  
 

8.5.3. 
Поддръжка директно от производителя (тип) 
Телефон, Интернет 

  
 

8.5.4. 
Поддръжка директно от производителя (време за реакция) 
Максимум 
6 часа 

  
 

8.5.5. 
Поддръжка от доставчика (срок) 
1 години 

  
 

8.5.6. 
Поддръжка от доставчика (режим) 
24 x 7 

  
 

8.5.7. 
Поддръжка от доставчика (тип) 
Телефон, Интернет 

  
 

8.5.8. 
Поддръжка от доставчика (време за реакция) 
Максимум 
6 часа 

  
 

8.5.9. 
Гаранция от производителя / доставчика (срок) 
1 години 

  
 

 



 

 

9. Платформа за виртуализация на 
сървъри 

1 Брой   
 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

9.1.  Общи данни    

9.1.1. Производител / марка    

9.1.2. Серия и модел    

9.2.  Лицензи    

9.2.1. 
Брой лицензи за физически (хардуерни) процесори / цокли:  
Минимум 4 

  
 

9.2.2. 
Брой лиценз за централизирано управление (с възможност за 
управление на три и повече виртуални хоста) 
Минимум 1 

  
 

9.3.  Архитектура    

9.3.1. 
Поддръжка за инсталиране на хипервайзор директно върху 
сертифициран хардуер без необходимост от хост Операционна Система 

  
 

9.3.2. 
Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и 
мрежовите адаптери 

  
 

9.3.3. 

Поддръжка на системни технологии за хардуерна виртуализация 
Минимум  
AMD-V 
Intel® VT (Virtualization Technology) 

  

 

9.3.4. Поддръжка на 64-битови гост-операционни системи (Guest OS)    

9.3.5. 
Поддръжка на разнородни операционни система 
Да се специфицират всички подържани гост-операционни системи 

  
 

9.3.6. 
Брой логически процесорни ядра на хост сървъра, поддържани от 
хипервайзора  
Минимум 128 

  
 

9.3.7. 
Обем на физическата памет на хост сървъра поддържана от 
хипервайзора 
Минимум 1TB 
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9.3.8. 
Брой виртуални процесорни ядра за една виртуална машина 
Минимум 8 

  
 

9.3.9. 
Максимален обем оперативна памет за една виртуална машина 
Минимум 128GB 

  
 

9.3.10. 
Брой едновременно работещи виртуални машини върху един хост 
сървър 
Минимум 300 

  
 

9.3.11. Възможност за клъстеризация на виртуални машини    

9.3.12. 
Възможност за динамично разпределение на натоварването генерирано 
от няколко виртуални машини върху няколко физически машини 

  
 

9.3.13. 
Възможност за преместване на виртуални машини от една дискова 
подсистема към друга такава, без прекъсване на работата на 
виртуалната машина 

  
 

9.3.14. 

Възможност за директен достъп на виртуалните машини до 
физическите мрежови и дискови устройства за повишаване на 
ефективността на процесора при натоварвания, които изискват 
постоянен достъп до входно-изходните устройства 

  

 

9.3.15. 
Гарантиране на непрекъсваемата работа на виртуална машина при 
отпадане на сървър за виртуализация 

  
 

9.3.16. 
Възможност за добавяне на допълнителни процесори и памет на 
виртуални машини без необходимост от тяхното спиране 

  
 

9.3.17. 

Възможност при намаляване на консумацията на ресурси да бъде 
оптимизирана консумацията на електроенергия на виртуалната 
инфраструктура, чрез консолидиране на работещите виртуални машини 
върху по-малък брой хостове и спирането на освободените хостове  

  

 

9.4.  Виртуализация на процесорите и паметта    

9.4.1. 
Свободно асоцииране на цели логически процесорни ядра (logical core) 
от хост машината към виртуалните машини 

  
 

9.4.2. Свободно асоцииране на част от ресурсите на логически процесорни    
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ядра (logical core) от хост машината към виртуалните машини 

9.4.3. 
Задаване на минимални и максимални граници за потребяваните 
процесорни ресурси за всяка виртуална машина (QoS) 

  
 

9.4.4. 
Задаване на приоритети за разпределяне на процесорните ресурси за 
всяка виртуална машина (QoS) 

  
 

9.4.5. 
Динамично разпределение на наличната физическа памет между 
работещите виртуални машини в зависимост от моментното 
натоварване 

  
 

9.4.6. 
Възможност за „препродажба” (oversubscription / overcomittment) на 
наличната физическа памет, така че виртуалните машини да „виждат” и 
да разполагат с по-голям обем, от колкото съществува физически 

  
 

9.5.  Виртуализация на дисковата подсистема    

9.5.1. Поддръжка за виртуална клъстерна файлова система    

9.5.2. 
Създаване на виртуални дискове записани във  файлове в хост средата 
върху DAS / NAS / SAN 

  
 

9.5.3. 
Директно презентиране на логически дялове (LUN) от хост средата към 
виртуалните машини 

  
 

9.5.4. 
Консолидация на Fiber Channel адаптери и споделено ползване от 
повече от една виртуална машина 

  
 

9.5.5. Поддръжка за Boot from SAN за хипервайзора    

9.5.6. Поддръжка за Boot from SAN за виртуалните машини    

9.5.7. Поддръжка на iSCSI във виртуалните машини    

9.5.8. 
Прозрачна поддръжка на MPIO за работа с Резервирана мрежа за 
съхранение на данни 

  
 

9.5.9. 
Възможност за интегриране на MPIO модули от други производители, 
за да се осигуряване на висока надеждност и балансиране на 
натоварването за критични приложения 
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9.6.  Виртуализация на мрежовите функции    

9.6.1. 
Поддръжка на NIC Teaming / NIC Trunking с балансиране на товара във 
виртуалните машини за повишена надеждност и производителност 

  
 

9.6.2. Възможност за създаване на виртуални мрежови комутатори    

9.6.3. Поддръжка на Layer 2 сигурност за виртуалните мрежови комутатори    

9.6.4. 
Поддръжка на VLAN, VLAN tagging и групови политики за портовете 
на виртуалните мрежови комутатори 

  
 

9.6.5. 
Възможност за шейпинг на мрежовите интерфейси на всяка виртуална 
машина 

  
 

9.6.6. Поддръжка на Wake-On-LAN за виртуалните мрежови адаптери    

9.6.7. 
Поддръжка на IP v6, както от софтуера за виртуализация, така и от 
виртуалните машини 

  
 

9.6.8. 
Възможност за създаване и управление на виртуален мрежов 
комутатор, който обхваща всички сървъри за виртуализация 

  
 

9.6.9. Поддръжка на частни VLANs    

9.7.  Управление и мониторинг    

9.7.1. 
Поддръжка на SMI-S стандарт за управление на виртуалните системи за 
съхранение на данни 

  
 

9.7.2. 
Клиентско приложение с графичен интерфейс (GUI) работещо под 
Windows за управление и мониторинг на виртуалните машини и 
цялостната платформа 

  
 

9.7.3. 
Клиентско приложение с уеб интерфейс (GUI) работещо през 
стандартен Интернет браузър за управление и мониторинг на 
виртуалните машини и цялостната платформа 

  
 

9.7.4. 
Система за автоматично динамично управление на разпределението на 
физическите ресурси между виртуалните машини, способна в реално 
време да заделя необходимите ресурси за пиково-натоварените 
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виртуални машини, по предварително зададени правила 

9.7.5. 
Възможност за ръчно или автоматично мигриране на виртуална машина 
от един на друг физически сървър в реално време 

  
 

9.7.6. 
Възможност за извършване на множество автоматизирани миграции на 
виртуални машини между множество физически сървъри по 
предварително зададен график 

  
 

9.7.7. 
Възможност за мигриране на физическа сървърна инсталация в нова 
виртуална машина 

  
 

9.8.  Поддръжка и гаранция    

9.8.1. 
Поддръжка директно от производителя (срок) 
Минимум 1 години 

  
 

9.8.2. 
Поддръжка директно от производителя (режим) 
24 x 7 

  
 

9.8.3. 
Поддръжка директно от производителя (тип) 
Телефон, Интернет 

  
 

9.8.4. 
Поддръжка директно от производителя (време за реакция) 
Максимум 6 часа 

  
 

9.8.5. 
Поддръжка от доставчика (срок) 
Минимум 1 година 

  
 

9.8.6. 
Поддръжка от доставчика (режим) 
24 x 7 

  
 

9.8.7. 
Поддръжка от доставчика (тип) 
Телефон, Интернет 

  
 

9.8.8. 
Поддръжка от доставчика (време за реакция) 
Максимум 6 часа 

  
 

9.8.9. 
Гаранция от производителя / доставчика (срок) 
1 години 
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10.1.  Общи данни    

10.1.1. Производител / марка    

10.1.2. Серия и модел    

10.1.3. 
Да включва лиценз за двe устройства работещи в High Availability / 
Cluster режим 

  
 

10.1.4. 
Минимален дисков капацитет включен в лиценза за едно устройство 
Минимум 11 TB 

  
 

10.2.  Базови функции    

10.2.1. 
Възможност за създаване на виртуални логически дялове (VLUN), които 
надграждат физическите дискови масиви и ги изолират от хостовете 
(hosts) 

  
 

10.2.2. 
Възможност всеки VLUN да бъде презентиран на произволен хост 
включен в SAN-a през FC или iSCSI 

  
 

10.2.3. 
Възможност всеки VLUN да бъде презентиран на няколко хоста 
включени в SAN-a (като споделен ресурс) през FC или iSCSI 

  
 

10.2.4. 
Възможност за централизирано управление на правата за достъп на 
хостовете до всеки VLUN  

  
 

10.2.5. Виртуализация на ниво блок от дисков масив (block level virtualization)    

10.3.  Производителност и мащабируемост    

10.3.1. 
Максимален размер на виртуален логически дял (VLUN)  
Минимум 64 TB 

  
 

10.3.2. Кеширане на операциите и данните на ниво блок от физически диск    

10.3.3. 
Интелигентно разпределяне на натоварването на ниво опашки за входно-
изходни операции между физическите масиви участващи във всеки 
VLUN (IO Queue Load Balancing) 

  
 

10.3.4. 
Интелигентна система за кеширане, която преминава в консервативен 
режим, в случай на отпадане на външното захранване на някой от UPS-
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ите захранващи виртуализираните външни масиви 

10.3.5. 
Поддръжка на Auto-Tiering технология на ниво блок от физически диск с 
прозрачно мигриране в реално време на „горещи блокове“ към по-висок 
клас (tier) сторидж (напр. SSD) 

  
 

10.3.6. 
Mаксимален поддържан размер на кеш буферите в системата (памет) за 
едно устройство  
Минимум 512 GB 

  
 

10.3.7. 
Максимален брой синхронни свързани устройства 
Минимум 2 

  
 

10.3.8. 
Максимален брой aсинхронни свързани устройства 
Минимум 2 

  
 

10.4.  Управление и мониторинг на дисковото пространство    

10.4.1. Поддръжка на “Thin Provisioning “на блоково ниво на VLUNs    

10.4.2. 
Възможност за „препродажба” (oversubscription) на свободното дисково 
пространство, така че приложенията да „виждат” и да разполагат с 
повече обем, от колкото съществува физически 

  
 

10.4.3. 
Възможност за задаване на алармени нива за физически свободното 
пространство в дисковите масиви и генериране на предупреждения за 
добавяне на нови физически дискове 

  
 

10.4.4. 
Автоматично разпределяне на заетостта на физическите масиви за данни 
от гледна точка на запълване на дисковото пространство 

  
 

10.4.5. 
Динамична промяна в заделеното дисково пространство за произволен 
VLUN без прекъсване на операциите или деградация в 
производителността 

  
 

10.4.6. 

Възможност за презентиране на информация, в графичен и табличен вид, 
за реалната производителност и натовареността на виртуалната система 
за съхранение на данни на ниво приложение, хост, LUN, VLUN, домейн 
и транспорт 

  

 

10.4.7. Възможност за генериране на графики представящи наблюдаваните    
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параметри в реално време 

10.5.  Съвместимост    

10.5.1. 
Възможност за миграция на съществуващ невиртуален логически дял 
(LUN) във виртуален (VLUN) без унищожаване на данните 

  
 

10.5.2. 
Възможност за миграция на съществуващ невиртуален логически дял 
(LUN) във виртуален (VLUN) в близко до реалното време 

  
 

10.5.3. 
Възможност за обратна миграция на съществуващ виртуален логически 
дял (VLUN) в невиртуален логически дял (LUN) без унищожаване на 
данните 

  
 

10.5.4. 
Възможност за обратна миграция на съществуващ виртуален логически 
дял (VLUN) в невиртуален логически дял (LUN) в близко до реалното 
време 

  
 

10.5.5. 
Възможност хостовете да превключват автоматично между различни 
пътища за достъп до мрежата за съхранение на данни (path failover) с 
помощта на MPIO драйвери 

 

 
 

10.5.6. 
Осигуряване на прозрачна свързаност на Fiber Channel и iSCSI 
устройства в Резервираната мрежа за съхранение на данни (SAN Fiber 
Channel to iSCSI bridging) 

   

10.5.7. Възможност за path failover между Fiber Channel и iSCSI пътища    

10.5.8. Опционална възможност за създаване на копие на произволен VLUN в 
рамките на SAN мрежата (Volume-Level Point-in-Time Snapshot) 

   

10.5.9. Възможност за Boot from SAN през Fiber Channel    

10.5.10. Възможност за Boot from SAN през iSCSI    

10.5.11. Поддръжка на софтуерно-базирани виртуални Fiber Channel адреси 
(World Wide Names), които позволяват подмяна на различни модели Fiber 
Channel адаптери, от различни производители, без промяна на името 
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10.6.  Устойчивост на бедствия и защита на данните    

10.6.1. Възможност за създаване на синхронна огледална реплика на произволен 
VLUN в рамките на SAN мрежата (VLUN Mirroring) 

   

10.6.2. Възможност за VLUN Mirroring от произволен VLUN върху произволен 
VLUN, независимо от това, къде се намират в SAN мрежата физическите 
масиви, на които са разположени двата VLUN-а (Synchronous Remote 
Mirroring) 

   

10.6.3. Възможност за VLUN Mirroring от произволен VLUN върху произволен 
VLUN, независимо от типа, технологията и производителя на 
физическите дискови масиви, на които са разположени двата VLUN-а 
(Vendor Indipendent Box-to-Box Synchronous Mirroring) 

   

10.6.4. 

Възможност да бъдат генерирани в реално време виртуални 
репрезентации, на произволен защитен VLUN, за произволен минал 
момент във времето, до 8 часа назад с точност до 1 минута, без 
предварително зададени графици или правила за репликиране на данните 
по предходната точка 

   

10.7.  Моментно клониране на данни    

10.7.1. 

Възможност за създаване на Volume-Level Point-in-Time Snapshot от 
произволен VLUN върху произволен VLUN, независимо от типа, 
технологията и производителя на физическите дискови масиви, на които 
са разположени двата VLUN-а (Vendor Indipendent Box-to-Box) 

   

10.7.2. 

Възможност за генериране на пълно копие на произволен VLUN върху 
произволен VLUN, независимо от типа, технологията и производителя на 
физическите дискови масиви, на които са разположени двата VLUN-а 
(Vendor Indipendent Box-to-Box) 

   

10.7.3. 
Възможност за възстановяване на произволен VLUN от предварително 
създаден негов Volume-Level Point-in-Time Snapshot 

   

10.8.  Опционална защита на данните от логически повреди    

10.8.1. Опционална възможност за непрекъсната синхронна репликация на    
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поток с данни от Резервираната мрежа за съхранение на данни, от 
произволен VLUN върху он-лайн масив, с акумулиране на транзакциите, 
с цел постоянна защита на данните от логически повреди 

10.8.2. 

Опционална възможност да бъдат генерирани в реално време виртуални 
репрезентации, на произволен защитен VLUN, за произволен минал 
момент във времето, до 48 часа назад с точност до 1 минута, без 
предварително зададени графици или правила за репликиране на данните 
по предходната точка 

   

10.8.3. 
Виртуалните репрезентации трябва да съдържат последното напълно 
консистентно състояние на данните от защитения VLUN, до ниво 
транзакция, в което те са се намирали в избрания минал момент 

   

10.9.  Поддръжка и гаранция    

10.9.1. Срок:1 година    

10.9.2. Режим: 24 часа x 7 дни в седмицата x 365 дни в  годината    

10.9.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

10.9.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

  



 

 

11. Дисков масив 2 Броя  
 

 

Точка № Спецификация – минимални изисквания 
Предлагани 
спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на комисията 
за оценяване 

       

11.1.  Общи данни    

11.1.1. Производител / марка    

11.1.2. Серия и модел    

11.2.  Шаси/кутия и захранване    

11.2.1. Тип на кутията / шасито -за монтаж в 19” шкаф    

11.2.2. 
Размер на конфигурацията 
Да се специфицира 

 
 

 

11.2.3. 
Захранващи блокове: 
Минимум резервирани N+1, сменяеми по време на работа 

 
 

 

11.2.4. 
Поддръжка на две независими захранващи линии 
Минимум 2 

 
 

 

11.2.5. 
Вентилатори с автоматичен термо-контрол на оборотите, сменяеми по време на 
работа 

 
 

 

11.2.6. Засмукване на студения въздух само през челния панел    

11.2.7. Изпускане на топлия въздух само през задния панел    

11.3.  Контролери, интерфейси и портове    

11.3.1. 
Вътрешна архитектура, базирана на „активен / активен” контролери, с 
възможност за автоматично разпределяне на натоварването 

 
 

 

11.3.2. 
Инсталирани контролери за твърди дискове (резервираност): 
Минимум 2 x контролера в режим „активен / активен”, сменяеми по време на 
работа 

 

 

 

11.3.3. 
Инсталирани контролери за твърди дискове (интерфейс за хостовете): 
Минимум Fibre Channel – 1, 2, 4 or 8Gb/sec 

 
 

 

11.3.4. 
Контролери за твърди дискове (максимален брой резервни дискове за система): 
Минимум 15 диска 

 
 

 

11.3.5. 
Контролери за твърди дискове (брой резервни дискове за система) : 
Минимум 1 диск 

 
 

 



 

 

11. Дисков масив 2 Броя  
 

 

Точка № Спецификация – минимални изисквания 
Предлагани 
спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на комисията 
за оценяване 

       

11.3.6. 
Контролери за твърди дискове (RAID поддръжка – нива) :  
Минимум RAID 0,1, 5, 6, 10 

 
 

 

11.3.7. RAID поддръжка на ASIC хардуерно-базирани алгоритми    

11.3.8. 
24 часа защита на кеш-паметта посредством батерия или еквивалентна 
технология 

 
 

 

11.3.9. 
Максимална скорост на трансфер от дисковете (aggregate bandwidth) без кеш 
памет : 
Минимум 1300 МBps 

 

 

 

11.3.10. 
Максимална скорост на трансфер към хостове (с използване на кеш): 
Минимум 6400 MBps 

 
 

 

11.3.11. 
Кеш памет на контролерите (обем) : 
Минимум 8GB 

 
 

 

11.3.12. 
Производителност на Fibre Channel портовете: 
Минимум 8Gb/sec 

 
 

 

11.3.13. 
Максимален брой на Fibre Channel портовете:  
Максимум 8 

 
 

 

11.3.14. 
Максимален брой на SAS връзките: 
Да се специфицира 

 
 

 

11.3.15. Резервирана директна свързаност за всеки диск до двата контролера    

11.3.16. 
Virtual Host портове (брой) :  
Да се специфицира 

 
 

 

11.3.17. 
Максимално поддържани логически устройства (LUNs) : 
Да се специфицира 

 
 

 

11.3.18. 
Максимално поддържан размер на едно логическо устройство (LUN size) :  
Да се специфицира 

 
 

 

11.3.19. 

Максимален вътрешен капацитет: 
Минимум  
70TB със 15k RPM дискове 
400TB със 7.2k RPM дискове 

 

 

 



 

 

11. Дисков масив 2 Броя  
 

 

Точка № Спецификация – минимални изисквания 
Предлагани 
спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на комисията 
за оценяване 

       

11.3.20. 
Брой разширителни шасита за дискове поддържани от системата:  
Минимум 7 

 
 

 

11.3.21. Поддръжка за глобални резервни дискове    

11.3.22. Промяна на приоритета на процеса при препострояване на масив    

11.3.23. 
Възможност за онлайн увеличаване обема на RAID група без прекъсване на 
операциите 

 
 

 

11.3.24. 
Възможност за онлайн миграция на логически масив (LUN) между различни 
RAID групи без прекъсване на операциите 

 
 

 

11.3.25. 
Възможност за инсталиране на системен код на контролерите без да се 
прекъсват входно-изходните операции на дисковия масив 

 
 

 

11.3.26. Възможност за онлайн увеличаване обема на логически масив (LUN)    

11.3.27. Поддръжка на LUN Security характеристики    

11.3.28. Поддръжка на динамично LUN управление    

11.3.29. 
Потребителски интерфейс за отдалечено управление:  
Минимум GUI и CLI 

 
 

 

11.3.30. Софтуер за 24/7 наблюдение и известяване при наличие на проблем    

11.3.31. Поддръжка на енергоспестяващи функции –“ HDD Spin Down"    

11.4.  Твърди дискове в конфигурацията    

11.4.1. 

Минимум 6TB (raw) капацитет с използване на дискове със скорост на въртене 
минимум 15000rpm, капацитет от 300GB и Dual-Port SAS/SATA или FC/FATA 
интерфейс; 
 

 

 

 

11.4.2. 
Минимум 16TB raw капацитет с използване на дискове със скорост на въртене 
минимум 7200rpm и Dual-Port SAS/SATA или FC/FATA интерфейс; 

 
 

 

11.4.3. 
Минимум 1 брой резервен (Hot-Spare) диск от същия модел, вид и размер, 
извън цитирания по-горе капацитет; 

 
 

 

11.4.4. Твърди дискове (подмяна по време на работа)    



 

 

11. Дисков масив 2 Броя  
 

 

Точка № Спецификация – минимални изисквания 
Предлагани 
спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на комисията 
за оценяване 

       

11.4.5. 
Твърди дискове (възможност за разместване на цели RAID групи дискове 
между шасита без разпадане на масива) 

 
 

 

11.5.  Лицензи    

11.5.1. Да се специфицират включените софтуерни лицензи (функционални и др.)    

11.5.2. 
Да се специфицират възможни опционални софтуерни лицензи (функционални 
др.), които не са включени в цената 

 
 

 

11.6.  Сертификации    

11.6.1. MS Windows 2003/2008 Server    

11.6.2. MS Windows 2003/2008 Server Enterprise Edition    

11.6.3. Сертифициран за работа под Microsoft Hyper-V     

11.6.4. VMware ESX минимум 4.x    

11.6.5. VMware ESXi минимум 4.x    

11.6.6. Сертификат за CE Marking    

11.6.7. 

Поддържани операционни системи 
Минимум 
Microsoft:Windows 2000,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Hyper-V 
VMware 
IBM AIX® 
HP 
HP-UX, HP Tru64 UNIX, HP OpenVMS 
Novell NetWare 
Oracle Enterprise Linux 
Red Hat, SUSE, Asianux 
Apple MAC OS 
Sun Solaris 

 

 

 

11.7.  Гаранция и поддръжка     

11.7.1. Срок:3 години    

11.7.2. Режим:24 часа x 7 дни в седмицата x 365 дни в  годината    



 

 

11. Дисков масив 2 Броя  
 

 

Точка № Спецификация – минимални изисквания 
Предлагани 
спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на комисията 
за оценяване 

       

11.7.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

11.7.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

  



 

 

12. SAN комутатор 2 Броя 
   

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

12.1.  Общи данни    

12.1.1. Производител / марка    

12.1.2. Серия и модел    

12.2.  Шаси/кутия и захранване    

12.2.1. 
Тип на кутията / шасито 
За директен монтаж в 19” шкаф 

  
 

12.2.2. 
Размер на кутията / шасито 
Максимум - 1U 

  
 

12.2.3. Захранващи кабели (тип): C13 M/F    

12.2.4. Вентилатори с автоматичен термо-контрол на оборотите    

12.2.5. Засмукване на студения въздух само през страничен панел    

12.2.6. Изпускане на топлия въздух само през противоположен страничен панел    

12.3.  Общи изисквания за портовете    

12.3.1. 
Брой активни портове в шасито:  
Минимум 24 

  
 

12.3.2. 
Максимален брой активни портове в шаси:  
Минимум 24 

  
 

12.3.3. Тип на портовете: Fiber Channel    

12.3.4. 
Скорост на портовете:  
Минимум поддръжка на 1 / 2 / 4 / 8 Gbps FC  

  
 

12.3.5. 
Максимален брой портове агрегирани в група (за ISL):  
Минимум 8 

  
 

12.3.6. 
Максимална производителност ISL група с динамично балансиране на 
натоварването между портовете в групата 
Минимум 64Gbps 

  

 

12.3.7. 
Поддържа ли се балансиране на натоварването на ISL групата на ниво FC frame 
(Да/НЕ) 

  
 



 

 

12. SAN комутатор 2 Броя 
   

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

12.4.  Комплектация на портовете с оптични модули    

12.4.1. 
Брой модули (SFP):  
Минимум 24 

  
 

12.4.2. 
Скорост на модулите (SFP):  
Минимум 8Gbps FC 

   

12.4.3. Тип на необходимото оптично влакно: Многомодово (multimode)    

12.4.4. Тип на оптичния конектор: LC    

12.4.5. 
Максимална дължина на оптичното трасе:  
Минимум 300 метра 

   

12.4.6. 
Минимална дължина на оптичното влакно:  
Минимум 5 метра 

   

12.4.7. 
Брой оптични влакна:  
Минимум 24 

   

12.5.  Услуги на фабриката    

12.5.1. 
Класове услуги: 
Class 2, Class 3, Class F 

  
 

12.5.2. 
Възможност за бъдещи функционални разширения на база софтуерни 
лицензи за добавяне на допълнителна функционалност 

  
 

12.6.  Производителност и качество на услугите    

12.6.1. 
Комутационна производителност на матрицата 
Минимум 192Gbps 

  
 

12.6.2. 
Агрегирана пропускателна способност на  матрицата (Full Duplex):  
Минимум 192Gbps 

  
 

12.6.3. 
Закъснение (latency) при комутиране между локални портове в шасито 
 Да се специфицира 

  
 

12.6.4. 
Буфер кредити с динамично разпределение между портовете (общо за 
шасито): 
Минимум 700 

  

 



 

 

12. SAN комутатор 2 Броя 
   

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

12.6.5. 
Максимален брой буфер кредити с динамично разпределение между 
портовете (брой на порт) Да се специфицира 

  
 

12.6.6. 
Поддръжка на стандартни режими на работа на портовете 
E, F, FL, M 

  
 

12.6.7. 

Възможност за осигуряване качество на услугите (QoS) с прилагане на 
различни политики: 
Минимум 
Задаване на приоритети при комуникациите между определени 
устройства; Възможност за ограничаване на входящия трафик за 
определен порт; Възможност за разпределяне на ISL-те между 
определени устройства;  
 

  

 

12.6.8. Създаване на контролни листи, зониране и управление    

12.7.  Сигурност, мониторинг и управление    

12.7.1. 

Управление и методи за достъп: 
Минимум 
HTTP, 
SNMP v1/v3, 
Telnet, 
Syslog, 
Command Line Interface, 
Поддръжка на SMI-S, 
Инструменти за скриптиране за SMI-S, 
Поддръжка на журнали със събития, 
Възможност за проследяване на промени, 
Пълнофункционални Web базирани инструменти, 
Зониране на управлението 

  

 

12.7.2. 

Портове за управление: 
Минимум 
10/100 Ethernet (RJ-45), 
In-band over Fibre Channel, 
Serial port (RJ-45), 
USB 

  

 



 

 

12. SAN комутатор 2 Броя 
   

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

12.7.3. 

Протоколи за автентикация и сигурност на достъпа за управление: 
Минимум 
SSL 
SSH v2 
HTTPS 
LDAP 
RADIUS 
Role-Based Access Control (RBAC), 
DH-CHAP (между комутаторите и крайните устройства) 
Port Binding 
Switch Binding 
Secure RPC 
SPC 
IPSec 
IP Filtering 

  

 

12.7.4. Зониране на базата на FCID    

12.7.5. Статистики за натоварване на матрица / портове    

12.7.6. 

Средства за диагностика 
Минимум 
POST, 
RAStrace logging, 
FCping, 
FC traceroute, 
Port mirroring (SPAN port), 
Системен дневник на събитията 

  

 

12.7.7. Подмяна на компоненти по време на работа: SFP модули    

12.8.  Сертификати и лицензи    

12.8.1. 
Да се специфицират включени софтуерни лицензи (функционални, за 
портове и др.) 

  
 

12.8.2. 
Да се специфицират възможни опционални софтуерни лицензи 
(функционални, за портове и др.), които не са включени в цената 

  
 

12.8.3. Сертификат за CE Marking    



 

 

12. SAN комутатор 2 Броя 
   

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

12.8.4. Сертификат по EN 60950-1    

12.9.  Гаранция и поддръжка     

12.9.1. Срок:3 години    

12.9.2. Режим:24 часа x 7 дни в седмицата x 365 дни в  годината    

12.9.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

12.9.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

  



 

 

13. Система за архивиране на виртуални 
машини 

1 Брой   
 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

13.1.  Общи данни    

13.1.1. Производител / марка    

13.1.2. Серия и модел    

13.2.  Лицензи    

13.2.1. 
- Схема на лицензиране (Да се специфицира) 
- Минимум лицензи: да покриват цялата виртуална инфраструктура без 
значение от броя на виртуалните машини  

  
 

13.3.  Архитектура    

13.3.1. Интеграция със системата за управление на виртуалната среда    

13.3.2. 
Възможност за архивиране на виртуални машини посредством „LAN-
Free” операции 

  
 

13.3.3. 
Поддръжка на архивиране на виртуални машини без наличието на 
инсталиран специален агент в тях (Agentless Backup) 

  
 

13.3.4. 
Да позволява създаване на пълно копие на виртуална машина (Image 
Level Backup) 

  
 

13.3.5. 
Възможност за архивиране на множество виртуални машини 
едновременно посредством единична задача 

  
 

13.3.6. 
Възможност за възстановяване на виртуални машини посредством 
„LAN-Free” операции 

  
 

13.3.7. 
Възможност за възстановяване на отделни файлове от виртуалните 
машини (File Level Restore) 

  
 

13.3.8. 
Поддръжка на разпознаване и трансфериране само на активните 
блокове от дисковете на виртуалните машини 

  
 

13.3.9. 
Интеграция със системата за виртуализиране на сървъри, позволяваща 
да получава информация  за променени блоковe от дисковете на 
виртуалните машини 

  
 

13.3.10. Поддръжка на пълни архиви на ниво „блок“     



 

 

13. Система за архивиране на виртуални 
машини 

1 Брой   
 

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

13.3.11. 
Поддръжка на диференциални архиви с отчитане на разликите на ниво 
„блок“  

  
 

13.3.12. 
Поддръжка на инкрементални архиви с отчитане на разликите на ниво 
„блок“  

  
 

13.3.13. Възможност за възстановяване на цяла виртуална машина от архив    

13.3.14. 
Възможност за възстановяване на отделни файлове от архив на 
виртуална машина 

  
 

13.3.15. 
Възможност за защита на архивираните данни  посредством стандартен 
алгоритъм за криптиране с висока сигурност: 
Минимум AES 256 

  
 

13.3.16. 
Клиентско приложение с графичен интерфейс (GUI) съвместимо с 
Windows XP/Vista/7 за управление и мониторинг на архивните 
операции 

  
 

13.3.17. 
Възможност за автоматизиране на архивните операции посредством 
CLI  

  
 

13.3.18. 
Възможност за консистентни архиви на приложни данни/бази на 
работещи приложения във виртуалната среда без тяхното спиране. Да 
се специфицира технологията. 

  
 

13.4.  Поддръжка и гаранция    

13.4.1. Срок:3 години    

13.4.2. Режим:24 часа x 7 дни в седмицата x 365 дни в  годината    

13.4.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

13.4.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

  



 

 

14. Система за наблюдение на виртуална среда 1 Брой    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

14.1.  Общи данни    

14.1.1. Производител / марка    

14.1.2. Серия и модел    

14.2.  Лицензи    

14.2.1. 
- Схема на лицензиране (Да се специфицира) 
- Минимум лицензи: да покриват цялата виртуална инфраструктура без 
значение от броя на виртуалните машини  

  
 

14.3.  Архитектура    

14.3.1. 
Възможност за получаване на детайлна информация и статистика за 
ресурсите във виртуалната среда на ниво сървър 

  
 

14.3.2. 
Възможност за получаване на детайлна информация и статистика за 
ресурсите във виртуалната среда на ниво виртуална машина 

  
 

14.3.3. 
Възможност за създаване на “Custom Dashboards”  полета в които 
администратора до определя какво да се визуализира 

  
 

14.3.4. 
Възможност за дефиниране на метрики, които да се изчисляват 
посредством формули на базата на събраните статистики и външни 
променливи 

  
 

14.3.5. 
Възможност за създаване на правила, на базата на събраните статистики 
и дефинирани метрики, който да известяват при промени в стойностите 
им. 

  
 

14.3.6. 
Възможност за получаване на информация за процесите, които работят 
във всяка една виртуална машина 

  
 

14.3.7. 
Възможност за генериране на автоматични известявания при наличието 
на потенциални проблеми 

  
 

14.3.8. 
Възможност за ръчно генериране на доклади за използването на 
ресурсите във виртуалната среда 

  
 

14.3.9. 
Възможност за автоматично генериране на доклади, които да се 
изпращат до предварително зададени e-mail получатели 

  
 



 

 

14. Система за наблюдение на виртуална среда 1 Брой    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

14.3.10. 
Събиране на статистики за консумацията на ресурси по виртуални 
машини (CPU, RAM, Storage, Network) 

  
 

14.3.11. 
Архивиране на статистки за консумацията на ресурси по виртуални 
машини (CPU, RAM, Storage, Network) 

  
 

14.3.12. 
Визуализация на статистки за консумацията на ресурси по виртуални 
машини (CPU, RAM, Storage, Network) 

  
 

14.3.13. Генератор за анализи и отчети на база архивирани статистики    

14.3.14. 
Вградена възможност за параметризация и въвеждане на информация за 
стойността на хардуера, софтуера и поддръжката на виртуалната 
платформа 

  
 

14.3.15. 
Вградена възможност за изчисляване на разходите по виртуални 
машини по зададен период, на база на събраните статистики и 
зададените параметри 

  
 

14.3.16. 
Възможност за създаване на потребителски нива на достъп до различни 
модули на системата 

  
 

14.3.17. 
Клиентско приложение Web базирано с графичен интерфейс (GUI) 
работещо под всички популярни Web  браузери. 

  
 

14.4.  Поддръжка и гаранция    

14.4.1. Срок:3 години    

14.4.2. Режим:24 часа x 7 дни в седмицата x 365 дни в  годината    

14.4.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

14.4.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

  



 

 

15. Сървър за бекъп на виртуални 
машини 

1 Брой 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

15.1.  Общи данни    

15.1.1. Производител / марка    

15.1.2. Серия и модел    

15.2.  Системна платформа    

15.2.1. 
Инсталирани процесори 
Минимум 1 

 
  

15.2.2. 
Брой физически ядра на инсталиран процесор 
Минимум 4 

 
  

15.2.3. 
Честота на процесорите 
Минимум 2.30 GHz 

 
  

15.2.4. 
Динамична пренастройка на честотата в зависимост от натоварването 
(икономия на енергия) 

 
  

15.2.5. 
Кеш памет на процесорите (L2) 
Минимум 6 MB 

 
  

15.2.6. 
Разсейвана топлина на процесор (TDP) 
Максимум  80W при 100% натоварване 

 
  

15.2.7. 
Поддръжка на набор инструкции x86-64  
 (AMD64/EMT64) 

 
  

15.2.8. Поддръжка на набор инструкции SSE4.1    

15.2.9. Поддръжка на Execute Disable Bit    

15.2.10. Поддръжка на Virtualization технология    

15.2.11. 
Директен достъп на процесорите до собствена памет през интегриран 
контролер 

 
  

15.2.12. 
Двупосочна свързаност между всеки два процесора и контролерите им 
за памет 

 
  

15.2.13. Възможност на всеки процесор да ползва цялата памет през не повече от    



 

 

15. Сървър за бекъп на виртуални 
машини 

1 Брой 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 
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комисията за 
оценяване 

       

един контролер за памет 

15.2.14. Чипсет (марка / модел)    

15.3.  Памет (RAM)     

15.3.1. 
Оперативна памет (инсталирана) 
Минимум 12 GB 

 
  

15.3.2. 
Оперативна памет (максимална) 
Минимум 144 GB 

 
  

15.3.3. 
Тип оперативна памет 
Минимум DDR3-10600, 1333MHz,  ECC 

 
  

15.3.4. 
Пропускателна способност на инсталираната памет 
Минимум 35 GB/s 

 
  

15.3.5. 
Брой активни канали на контролера на оперативната памет 
Минимум 6 

 
  

15.4.  Разширителни слотове    

15.4.1. 

Разширителни слотове за адаптери (вградени без външен модул)1 (x16) 
PCI-E 2.0, 
2 (x8) PCI-E 2.0, 
1 (x4) PCI-E (in x8 slot) 

 

  

15.4.2. Възможност всички слотове да се използват едновременно    

15.5.  Шаси/кутия и захранване    

15.5.1. 
Тип на кутията / шасито 
За директен монтаж в  19” сървърен шкаф 

 
  

15.5.2. 
Размер на кутията / шасито 
да се специфицира 

 
  

15.5.3. 
Захранване 
Резервирано  (N + 1) 

 
  

15.5.4. Захранващи блокове  Минимална ефективност 90% при 50%    



 

 

15. Сървър за бекъп на виртуални 
машини 

1 Брой 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

натоварване 

15.5.5. 
Поддръжка за независими захранващи линии 
Минимум 2 

 
  

15.5.6. 
Гнезда за вътрешни дискове с директен достъп през челния панел 
Минимум 16 за смяна по време на работа 

 
  

15.5.7. Възможност за смяна на захранващи модули при работещ сървър    

15.5.8. Засмукване на студения въздух само през челния панел    

15.5.9. Изпускане на топлия въздух само през задния панел    

15.5.10. Бутон за включване/изключване на предния панел    

15.5.11. 
USB 2.0 портове на предния панел 
Минимум 2 

 
  

15.6.  Мрежова поддръжка    

15.6.1. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (брой портове) 
Минимум 2 

 
  

15.6.2. 
Инсталирани Ethernet LAN адаптери (тип) 
Минимум Ethernet 10/100/1000-Base-T Full Duplex 

 
  

15.6.3. Поддръжка на Wake-On-LAN    

15.6.4. Поддръжка на PXE 2.0    

15.6.5. Поддръжка на TOE (TCP/IP Off Loading Engine)    

15.6.6. 
Да се специфицират оригинален производител, модел и продуктов 
номер на Ethernet LAN адаптерите 

 
  

15.6.7. Ethernet адаптер за мониторинг и управление на сървъра    

15.7.  Съхранение на данни (вътрешно)    

15.7.1. 
Контролер за твърди дискове (заети слотове) 
PCI-E 
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15.7.2. Контролер за твърди дискове (интерфейс за дискове): SAS    

15.7.3. 
Контролер за твърди дискове (брой портове за дискове):  
Минимум 8 

 
  

15.7.4. 
Контролер за твърди дискове (скорост на портовете):  
Минимум 3 Gbps 

 
  

15.7.5. 
Контролер за твърди дискове (RAID level):  
Минимум RAID 0,1,5,6,10,50,60 

 
  

15.7.6. 
Контролер за твърди дискове (размер на кеша):  
Минимум 512MB DDR2 

 
  

15.7.7. Възможност за работа със SSD дискове    

15.7.8. Възможност за монтаж/демонтаж на диск при работещ сървър    

15.7.9. 
Твърд диск (брой):  
Минимум 10 броя  

 
  

15.7.10. 
Твърд диск (капацитет):  
Минимум 2TB  

 
  

15.7.11. Твърд диск (физически размер): Съвместим с предлагания сървър.    

15.7.12. Твърд диск (интерфейс): SATA    

15.7.13. 
Твърд диск (обороти) :  
Минимум 7200 

 
  

15.8.  Съхранение на данни (външно)    

15.8.1. Контролер (заети слотове): PCI-E    

15.8.2. 
Контролер (брой):  
Минимум 1 

 
  

15.8.3. Контролер (интерфейс): Fiber Channel    

15.8.4. 
Контролер (скорост на интерфейс):  
Минимум 8Gbps 
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15.8.5. 
Контролер (брой интерфейси):  
Минимум 2 

 
  

15.9.  Графична подсистема    

15.9.1. 
Видеоадаптер 
Интегриран на  дънната платка 

 
  

15.10.  Сигурност, мониторинг и управление    

15.10.1. KVM Over IP    

15.10.2. Поддръжка на ACPI 2.0    

15.10.3. Поддръжка на DMI     

15.10.4. Поддръжка на парола при включване на захранване    

15.10.5. Поддръжка на парола при влизане в BIOS настройки    

15.10.6. 

Сервизен чип за наблюдение на работните параметри  
Минимум Температура в шасито, температура на процесорите, обороти 
и статус на всички вентилатори, напрежение на всички вътрешни 
захранващи линии, статус на захранващите блокове 

 

  

15.10.7. Отдалечено управление на хардуера без заредена операционна система    

15.10.8. Отдалечено управление на BIOS без заредена операционна система    

15.10.9. 
Регистриране и архивиране на грешки и събития засягащи хардуера, 
BIOS и сервизния чип 

 
  

15.10.10. 
Светлинна индикация на челния панел при регистриране на проблем или 
системни грешки 

 
  

15.10.11. Отдалечено обновяване на BIOS и Firmware през LAN     

15.10.12. 
Възможност за следене на моментната консумация електроенергия на 
сървъра 

 
  

15.11.  Сертификации    

15.11.1. Поддържани операционни системи    



 

 

15. Сървър за бекъп на виртуални 
машини 

1 Брой 

 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

Минимум 
Microsoft Windows 2000/2003/2008 
Linux 

15.12.  Гаранция и поддръжка     

15.12.1. Срок:3 години    

15.12.2. Режим:24 часа x 7 дни в седмицата x 365 дни в  годината    

15.12.3. Канал за достъп: Телефон, Интернет и на място    

15.12.4. Време за реакция - максимум 4 часа    

  



 

 

16. Шкаф за монтаж на техника 2 Броя    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

16.1.  Общи данни    

16.1.1. Производител / марка    

16.1.2. Серия и модел    

16.2.   Параметри    

16.2.1. EIA capacity: 42U    

16.2.2. Предни и задни стабилизатори    

16.2.3. Възможност за нивелиране на шкафа    

16.2.4. Възможност за демонтиране на страничните врати    

16.2.5. Перфорирани предни и задни врати    

16.2.6. 
Дълбочина: 
Минимум 1000мм 

  
 

16.2.7. 
Полезен товар: 
Минимум 900кг. 

  
 

16.3.  Модул за разпределение на захранване – тип 1    

16.3.1. Тип на захранващите гнезда:  IEC C13    

16.3.2. 
Брой захранващи гнезда:  
Минимум 12 

  
 

16.3.3. 
Максимална консумация на ток през едно гнездо: 
Минимум 10А 

  
 

16.3.4. 
Максимална консумация на ток през целия модул: 
Минимум 63А 

  
 

16.3.5. Диапазон на работното напрежение: 220V-240V    

16.4.  Модул за разпределение на захранване – тип 2    

16.4.1. Тип на захранващите гнезда:  IEC C19    

16.4.2. 
Брой захранващи гнезда:  
Минимум 6 
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16.4.3. 
Максимална консумация на ток през едно гнездо: 
Минимум 16А 

  
 

16.4.4. 
Максимална консумация на ток през целия модул: 
Минимум 63А 

  
 

16.4.5. Диапазон на работното напрежение: 220V-240V    

16.5.  Окабеляване    

16.5.1. 
Да бъдат включени пълен комплект LAN кабели, нужни за включване и 
монтаж на всички устройства описани в техническото изискване 

  
 

  



 

 

17. Конзола за управление 1 Брой    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

17.1.  Общи данни    

17.1.1. Производител / марка    

17.2.  KVM     

17.2.1. 
Да се специфицират модели и продуктови номера на предлаганите 
компоненти 

  
 

17.2.2. 
Диагонал на монитора: 
Минимум 17“ 

  
 

17.2.3. Възможност за монтаж на монитора в сървърен шкаф    

17.2.4. 
Пространство, заемано от монитора в сървърния шкаф: 
Максимум 1U 

  
 

17.2.5. 
Възможност за интеграция на клавиатура и мишка в комплекта на 
монитора 

  
 

17.2.6. 
Интерфейси на клавиатурата и мишката: 
USB 

  
 

17.3.  Комутатор    

17.3.1. 
Да се специфицират модели и продуктови номера на предлаганите 
компоненти 

  
 

17.3.2. Възможност за монтаж на комутатора в сървърен шкаф    

17.3.3. 
Пространство, заемано от комутатора в сървърния шкаф: 
Максимум 1U 

  
 

17.3.4. Интерфейс за монитор: VGA DB15    

17.3.5. Интерфейс за клавиатура и мишка: PS/2 и USB    

17.3.6. 
Брой директно свързани сървъри: 
Минимум 8 

  
 

17.3.7. 
Максимален брой свързани сървъри: 
Минимум 128 

  
 

17.3.8. Поддържана разделителна способност:    



 

 

17. Конзола за управление 1 Брой    

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

Минимум 1280 x 1024 @ 75 Hz 

17.3.9. 
Кабели за свързване към сървъри: 
Минимум за директно свързване 

  
 

 
  



 

 

18. Услуги по имплементация 1 Брой 
 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

18.1.  План за имплементация    

18.1.1.  Изготвяне на план за имплементация    

18.2.  Хардуерна инсталация на сървърни компоненти    

18.2.1. Монтаж на сървърни шкафове    

18.2.2. Монтаж на PDU панели    

18.2.3. Монтаж на дискови масиви    

18.2.4. Монтаж на сървъри за изграждане на HA клъстер    

18.2.5. Монтаж на SQL сървъри    

18.2.6. Монтаж на шаси за модулни сървъри    

18.2.7. Монтаж на модулни сървъри    

18.2.8. Монтаж на сървър за бекъп на виртуални машини    

18.2.9. Монтаж на SAN комутатори    

18.2.10. 
Свързване на монтираната техника към съществуващата LAN 
инфраструктура – Layer 2 и Layer 3 комутатори от Cisco Systems с 
достатъчен брой свободни портове 

 

  

18.2.11. 
Конфигуриране на съществуващата LAN инфраструктура – Layer 2 и 
Layer 3 комутатори от Cisco Systems с достатъчен брой свободни 
портове 

 

  

18.2.12. Свързване на монтираната техника към SAN инфраструктура    

18.2.13. Конфигуриране на SAN инфраструктура    

18.3.  Софтуерна инсталация и конфигурация    

18.3.1. Конфигуриране на платформа за виртуализация на дискови масиви    

18.3.2. Инсталация на SQL сървъри    

18.3.3. Конфигуриране на SQL сървъри    

18.3.4. Инсталация на хипервайзор на модулните сървъри    



 

 

18. Услуги по имплементация 1 Брой 
 

  

Точка 
№ 

Спецификация – минимални изисквания Предлагани спецификации 

Бележки, 
забележки, 
препратки към 
документацията 

Бележки на 
комисията за 
оценяване 

       

18.3.5. Конфигуриране на хипервайзор на модулните сървъри    

18.3.6. Конфигуриране на платформа за сървърна виртуализация    

18.3.7. Инсталация на софтуер за бекъп на виртуални машини    

18.3.8. Конфигуриране на софтуер за бекъп на виртуални машини    

18.3.9. Инсталиране на система за наблюдение на виртуална среда    

18.3.10. Конфигуриране на система за наблюдение на виртуална среда    

18.3.11. Инсталиране на платформа за десктоп виртуализация    

18.3.12. Конфигуриране на платформа за десктоп виртуализация    

18.3.13. Конфигуриране на шаблони за потребителски виртуални десктопи    

18.4.  Тестове за работоспособност    

18.4.1. Тест за работоспособност на хардуерните компоненти    

18.4.2. 
Тест за работоспособност на платформата за виртуализация на дискови 
масиви 

 
  

18.4.3. Тест за работоспособност на платформата за сървърна виртуализация    

18.4.4. Тест за работоспособност на платформата за десктоп виртуализация    

18.4.5. Тест за работоспособност на софтуера за бекъп на виртуални машини    

18.4.6. 
Тест за работоспособност на системата за наблюдение на виртуална 
среда 

 
  

18.5.  Документация и обучение    

18.5.1. Изготвяне на документация за цялостното решение    

18.5.2. 
Обучение на ИТ екипа на „Български пощи“, за работа с изградената 
инфраструктура 

 
  

Забележка: Лицензите за операционните системи, потребителския и приложен софтуер, които не са описани в настоящето техническо 
задание се осигуряват от Възложителя на база лицензионни и/или абонаментни договори с трети страни. 



 

 

 
Приложение № 3а  

 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
 

по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 
 
 

Долуподписаният: ....................................................................................................................., 

ЕГН ..................................., с л. к. № ....................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: 
............................... ........... живущ  в гр./ с. ......................., ул. ....................................., 
в качеството ми на …………..………………………............................................................... 

 
 

на : ............................................................................................................................................... 
                                   /Наименование на кандидата/ 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр.…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на Агенцията по 

вписванията под  ЕИК ……...........  
ОТНОСНО: 

 
Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 

имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата 
в „Български пощи” ЕАД”  
 
С настоящата декларация 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е: 
 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321  и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

 
2. Представляваният от мен участник  не е обявен в несъстоятелност; 
 
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
 

 
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 

 
 
Дата:……………….                            ДЕКЛАРАТОР:   ..…………..  
           /Подпис/ 
 



 

 

 
 
      Забележка: Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, 
ал. 1, т. 1, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от  Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници;  

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 
а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския 
закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, чл. 2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3б 
 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
 

по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 
 

Долуподписаният: ....................................................................................................................., 

ЕГН ..................................., с л. к. № ....................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: 
............................... ........... живущ  в гр./ с. ......................., ул. ....................................., 
в качеството ми на …………..………………………............................................................... 

на : ............................................................................................................................................... 
                                   /Наименование на кандидата/ 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на Агенцията по 

вписванията под  ЕИК …….......... .  
 

ОТНОСНО: 
 

Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 
имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата 
в „Български пощи” ЕАД”  
 

С настоящата декларация 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е: 
 

1. Участникът, когото представлявам: 
а) не е в открито производство по несъстоятелност, не  е  със  сключено извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон/ не се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове, 
включително неговата дейност не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността 
си. 

2.Не е лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 
законодателството на Република България. 
            3. Няма  парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162,  ал.2  
от  Данъчно-осигурителния  процесуален  кодекс,  установени с влязъл в сила акт на компетентен  
орган(в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / 
няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено. 

4. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

 
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс 
 
 
Дата ……………..      ДЕКЛАРАТОР............................ 
                                                                                                                   /Подпис/ 
 
 
 



 

 

Забележка: Когато кандидатите или участниците  са  юридически  лица,  изискванията  
на чл.47, ал.2, т.2 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както 
следва: 

 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон; 

2. при  командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския  закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 

 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от 
Търговския закон; 

 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване -за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 

  5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 
  6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или 

участника. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 

Приложение № 3в 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

 

Долуподписаният: ...................................................................................................................., 

ЕГН ..................................., с л. к. № ........................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: 
............................... ........... живущ в гр./ с. ......................., ул. ..............................., 
в качеството ми на …………..……………………….............................................................. 

 

на : ................................................................................................................................................. 
                                   /Наименование на кандидата/ 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на Агенцията по 

вписванията под ЕИК ………….......... .  
 
 

ОТНОСНО: 
 

Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 
имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата 
в „Български пощи” ЕАД”  

 
С настоящата декларация 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е: 
 
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация; 

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 1 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 
 

Дата ……………..      ДЕКЛАРАТОР............................ 
                                                                                                                   /Подпис/ 
  



 

 

 
 

Забележка: Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията  на 
чл.47, ал.2,  т.2 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както 
следва: 

 1.  при събирателно  дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал.1 от Търговския 
закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския  закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 

 3. при  дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от 
Търговския закон; 

 4. при  акционерно  дружество - за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 

  5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 
  6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или 

участника. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 3 г 

(попълва се от законните представители на 
участниците, участващи в процедурата) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
  

Подписаният/та, ............................................................................................................, живущ/а 
......................................................................................................................................, притежаващ/а л. 
карта № ….......……..………, изд. на ...............………………. от ………………………, ЕГН 
……………………………., представител на …………………………………………, на 
………………………. (изписва се точно фирмата на участника), рег. по ф. дело № 
………………………….. на ……………………………… съд, парт. № …., т. ….., р. ……, стр. 
……., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, 
имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата 
в „Български пощи” ЕАД” 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
  

 
Няма промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър към 

……………….. г. (датата на подаване на предложението), удостоверени с 
…………………………………………................................................………………. (описание на 
документа за актуално състояние от съда по регистрацията).  
 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 

Дата: ………………….. г.       Декларатор:  
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 
 

  
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Фирма /наименование/ на участника :  

...................................................................................................................................................... 

2. Седалище и адрес на управление : 

...................................................................................................................................................... 

ЕИК по Търговския регистър(или Булстат номер): ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

 

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която ще бъде 

възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от участника в пари 

и е преведена по банковата сметка на възложителя).  

................................................................................................................................................. 

Титуляр на сметката 

................................................................................................................................................. 

 

Дата : ................................. г.  

 

Подпис и печат : .................................... 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
(образец на оферта) 

 
 
 
 

ДО “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, 
ул.”Акад.Стефан Младенов” №1,бл.31 
1700 гр.София  

 
 
 

ОФЕРТА 
 
 
От………………………………………………............…(наименование на Участника), 

представлявано от ............................................................................................... (трите имена на 
законния представител или изрично упълномощеното лице на участника), в качеството си на 
.................................................................. (посочва се длъжността на представителя на участник) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

След като се запознах(ме) с документацията за участие в открита процедура по ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка 
на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”, 

 

Заявяваме: 
  

1. Желая(ем) да участвам(е) в процедурата за възлагане на обществената поръчка с обект: 
„Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ 
инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”, съгласно условията на документацията, като 
приемаме всички условия  за участие в нея.  

При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания на 
“Български пощи” ЕАД за нейното изготвяне.  

При изпълнението на поръчката ще използвам(е)/ няма да ползвам(е) 
подизпълнител.(Забележка: излишното се зачертава).  

   
2. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от датата на отварянето и от 

комисията, назначена от Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД. 
3. Предлаганите от мен/нас доставка/и и услуги ще удовлетворят всички изисквания на 

Възложителя, описани в Приложение № 2 от документацията за участие в процедурата.  
4. Срок за изпълнение на поръчката - …………… (…….) календарни дни, считано от 

датата на подписване на договор. 
5. Предлаганите от мен/нас гаранционни срокове са: 
- на .................................... е ............(.......) месеца; 
- на...................................... е ...........(.......) месеца; 
- на...................................... е ...........(.......) месеца; 
- на...................................... е ...........(.......) месеца; 
- .............................................................................. . 
6. Приемам(е) изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.  
7. Приемам(е) изцяло предложения проект на договор и при решение за определянето 

ми/ни за потенциален изпълнител ще сключа(им) договор по надлежен начин (Забележка: В 
случай, че не се приемат някои от клаузите на проекта на договор, това се указва изрично и към 
офертата за участие се прилага задължително становище по съответните клаузи). 



 

 

8. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се 
задължавам(е) да представя(им) не по-късно от деня на сключване на договора гаранция за 
изпълнението му съгласно условията на документацията.  

Приложения: 

 
1. Техническото предложение на участника съгласно изискванията на Възложителя. 

2. Ценова оферта (съгласно образец – Приложение 6) -  поставена в отделен запечатан 

непрозрачен плик №3 с надпис: „Предлагана цена”. 

3. Подписани проекто договор – Приложение 7; 

5. Други (по преценка на участника).  

Дата : ................................ г.                                   Подпис и печат : 

 

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално съдържание 

 



 

 

Приложение № 6 
(образец на ценово предложение) 

 
....................................................................................................................................... 

(фирма на участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка) 
 
 

ДО 
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  
УЛ. “АКАД. СТЕФАН 
МЛАДЕНОВ” № 1, БЛ.31 
1700 ГР. СОФИЯ  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  
 
След като се запознах (ме) с документацията за участие в откритата процедура по ЗОП за 

общественa поръчка с обект: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за 
виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”, подписаният (те), 
представляващ (и) ................................................., заявявам (е) следното: 

ПРЕДЛАГАМ (Е) следните единични цени за изпълнение на поръчката за „Доставка, 
имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата 
в „Български пощи” ЕАД”, съгласно условията на документацията, като общата стойност е в 
размер на ...……… (…..…..................................................………………………………….) лева без 
ДДС. 

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката и е 
формирана по следния начин:  

 

№ 
по 
ред 

Наименование Брой Ед. стойност в 
лева, без ДДС 

Обща стойност 
в лева без ДДС 

1     

2     

3     

n     

 Обща стойност в лева без ДДС : 
 
 
Дата : ................................ г.   Подпис и печат : 

          1. ............................... 
         (длъжност и име) 

  
         2. .............................. 

  



 

 

Приложение № 7  

ПРОЕКТ 
 
 

ДОГОВОР  
№ …………………..…… 

 
 

За „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на 
ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”  

 
 
 
 
Днес, ………2011 г. (........................................ година), в гр. София, между: 

1. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
”Академик Стефан Младенов” №1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 
под ЕИК 121396123, представлявано от главния изпълнителен директор ДЕЯН ДЪНЕШКИ, 
наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 

2. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, вписано в 
Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК ................................, представлявано 
от .........................................., в качеството си на .......................................... 

наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 
 

На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Заповед № РД-08-344 / 
05.12.2011 г. за откриване и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, с обект: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за 
виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД” и при условията на 
класираната на първо място оферта, съгласно Заповед № .................../..............2011 г. на Главния 
изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД се сключи настоящият договор. 

 
 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

извърши доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ 
инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”, във вид, качество и количество, отразени в 
Техническото предложение /Приложение №1/, неразделна част от този договор. 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва безплатно гаранционно поддържане и 
профилактика на доставеното оборудване, обхващащо безвъзмездно отстраняване на 
отклоненията на техниката от техническите параметри, конкретизирани в Техническото 
предложение /Приложение №1/. 

 
  ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 

2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на 
действие от ............ (..............) календарни дни. 
 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



 

 

3. За изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на.....................лв./.........................../, без ДДС /сумата посочена 
от участника определен за изпълнител/. 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата т.3 по 
банков път в ........... /............./ дневен срок след коректно фактуриране и двустранно подписан 
приемо–предавателен протокол, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка ......................................., 
клон ....................................., IBAN .............................................., BIC 
........................................................ 

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумата по т.3 по следната схема: 
3.2.1.  25% от сумата по т.3 авансово, при подписване на договора, в срок до 10 /десет/ 

работни дни от датата на издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3.2.2. 50% от сумата по т.3 в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на издаване на 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и двустранно подписан приемно–предавателен протокол за 
доставеното оборудване, предмет на договора. 

3.2.3. 25% от сумата по т.3 в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на издаване на 
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и двустранно подписан приемно–предавателен протокол за 
инсталация на доставеното оборудването, предмет на договора. 

 
ІV. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
4. Обществената поръчка е с място на изпълнение: Централно управление на “Български 

пощи” ЕАД, гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31. 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялото количество 

от доставката, предмет на този договор, в срок от ......... календарни дни от датата на подписване 
на настоящия договор. 

 
V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опакова техниката по начин, годен за нейното 

транспортиране до помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без рискове за увреждането й. 
 
VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 
6. Собствеността върху техниката, предмет на този договор, преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването й в Централно управление на “Български пощи” 
ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, гр.София, за което се съставя и подписва 
двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на страните. От 
момента на подписване на протокола върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават всички рискове. 

6.1. В приемно-предавателния протокол се указват получените количества /вид на 
техниката, регистрационни номера и гаранционни карти/ и се отразяват видими дефекти. 

 
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената сума в размер, начин и срок, 

посочени в настоящия договор. 
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
7.2.1. да  предаде цялото количество техника на ............. доставка/и /забележка: вписва се 

броят на доставките, посочени от изпълнителя в предложението му за участие в процедурата/ в 
Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, 
бл.31, в срока, указан в чл.4.1 от договора; 

7.2.2. да предаде техниката, като я окомплектова с необходимите фактури и други 
платежни документи, включително със сертификат за произход и гаранционни карти; 
 7.2.3. да инсталира оборудването в срок до .............. (не повече от 60 календарни дни след 
доставката му); 

7.2.4. да осигури гаранционна поддръжка и профилактика на техниката при условията, 
посочени в р.VІІI от договора. 

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
7.3.1. да получи техниката, в срок и по цена, определени в настоящия договор. 



 

 

7.3.2. да получи инсталация на оборудването в срок до .............. (не повече от 60 
календарни дни след доставката му); 

7.3.3. на безплатна гаранционна поддръжка и профилактика на техниката в срока и при 
условията, посочени в р.VІІI от договора. 

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
7.4.1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в размер, начин и срок , съгласно 

условията на този договор; 
7.4.2. да приеме техниката на ....................броя доставка/и /забележка: вписва се броят на 

доставките, посочени от изпълнителя в предложението му за участие в процедурата / в Централно 
управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31 и да я 
прегледа; 

7.4.3. да осигури помещения и достъп до тях на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
доставката на техниката. 

 
VІІI. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на качеството на техниката с 

изискванията, посочени в Техническата спецификация /Приложение №1/, нейната годност за 
предназначението й, както и че същата отговаря на стандартите за качество ISO 9001-2000. 

8.2. Гаранционният срок на техниката – предмет на този договор е ..................... месеца 
/забележка: вписва се срокът на оборудването, посочен от изпълнителя в Техническото 
предложение (Приложение №1). Гаранционният срок тече от датата на съставяне на протокола по 
р.VI, чл.6. 

8.3. Гаранционното обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща безвъзмездно 
отстраняване на отклоненията на техниката от техническите параметри, конкретизирани в 
Техническото предложение /Приложение №1/. 

8.4. Гаранционното обслужване трябва да се извършва на място, там където е монтирана 
техниката, като всички разходи за осъществяване на дейностите (включително транспортните), по 
възстановяване на конфигурацията и нормалния режим на работа на оборудването в съответното 
местонахождение, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.5. Незабавно след възникване на повреда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка до центъра за приемане на заявките за обслужване (Help Desk) 
с работно време ........./24 часа х 7 дни в седмицата в зависимост от предложението на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / или  на факс..................., e-mail ………… с информация за характера и 
условията, при които е възникнала повредата. 

8.6. До ............ часа от получаване на писмената заявка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 
да предприеме действия за отстраняване на повредата, като последната бъде отстранена в 
...............срок от датата на подаване на писмената заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. /забележка: 
вписват се сроковете, посочени от изпълнителя в предложението му, но не повече от 4 часа 
сервизна реакция, и не повече от един работен ден за отстраняване на повредата(следващия 
работен ден, след деня на получаване на заявката)/. За възникналата повреда, след пристигане на 
място на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняването й, се съставя двустранен 
констативен протокол, в който се описват характера на повредата, установени дефекти и/или 
отклонения в техниката, начин за тяхното отстраняване и евентуално споразумението за замяна. 

8.7. В случай, че констатираната повреда не може да бъде отстранена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
заменя дефектиралото устройство с ново за своя сметка. 

8.8. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено е 
бил уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на гаранционния срок, същият е длъжен да замени 
съответната част с нова или цялото устройство с ново, ако недостатъкът го прави негодно за 
използване по предназначението му. 

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва профилактика на техниката – предмет 
на договора, на всеки .......... (не по-голям от 6 месеца) в рамките на гаранционния срок, без да се 
прекъсва работния процес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя и подписва двустранен 
протокол от упълномощени представители на страните. 

 
IX. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 



 

 

9.1 При забава на плащанията по чл.3 от настоящия договор с повече от пет работни дни, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва за всеки 
просрочен ден, но не повече от 2 % от стойността на договора. 

9.2. При забавено изпълнение предмета на настоящия договор с повече от пет работни дни, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2% от стойността на 
договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора. 

9.3. При виновно неизпълнение на останалите задължения на страните по договора, 
неизправната страна отговаря за всички преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи. 

 
X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

10.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 
.................................................... (...............................................), представляваща 3 % /три на сто/ от 
стойността на договора. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.1.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение на 
договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” 
ЕАД в „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД, IBAN BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF преди 
сключване на договора за изпълнение на поръчката.  

10.1.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение на 
договора под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска 
банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД 
при предявяване, сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Срокът на банковата гаранция 
следва да бъде 20 календарни дни след срока на действие на договора, предвиден в т.2. 
Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на 
поръчката. 

10.2 Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 20-дневен срок от изтичане на 
срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

10.3 В случай на прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за 
изпълнение на Договора не се възстановява. 

10.4 В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на задължения по този 
Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за 
изпълнение на Договора. 

10.5 В случаите, посочени в т.10.3  и т.10.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

10.6 Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

 
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
11.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока по т.2. 
11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 
11.3 Всяка от страните има правото едностранно да прекрати договора с писмено 

предизвестие в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора от другата страна. 
С предизвестието се дава срок за доброволно изпълнение от неизправната страна, който не може 
да бъде по-дълъг от 7 (седем) календарни дни. 

11.4. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от 
действащото българско законодателство. 

 
ХII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
12. Страните по настоящия Договор не отговарят за неизпълнението му, причинено  в  

резултат  на  непреодолима сила. 
12.1. “Непреодолима сила” по смисъла на този Договор е всяко непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на §1, т.14 от Допълнителната 



 

 

разпоредба на ЗОП и чл. 306 от Търговския закон, възникнало след сключването му, което прави 
невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 

12.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в 
забава към момента на възникване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на нея, при 
положение, че към момента на настъпване на срока за изпълнение непреодолимата сила не е била 
възникнала. 

12.3. Непреодолимата сила не е основание за отпадане отговорността по Раздел IX, ако 
засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването на вредите и загубите. 

12.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 
другата страна в 14-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила.  

12.5.. Докато трае непреодолимата сила се спира изпълнението на задълженията по 
Договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока на действие на 
непреодолимата сила. 

12.6. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, поради чиято небрежност 
или умишлени действия е настъпила непреодолимата сила. 

12.7. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
13.1. За неуредените въпроси в този Договор се прилагат съответните разпоредби от 

действащото българско законодателство. 
13.2. Споровете по тълкуването и прилагането на този Договор се решават по пътя на 

преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за решаване пред 
съда по реда на ГПК. 

13.3.Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по чл.43, 
ал.2 от Закона за обществени поръчки. 

 
XІV. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ 
14. За валидни адреси и валидни банкови сметки на страните да се считат: 

 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  
• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 

Банка.............................................., Банков клон  
 
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

• Адрес: гр.София-1700, ул. “Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31 
• Факс: 02/962 53 29 
• На вниманието на: г-н ДЕЯН ДЪНЕШКИ - Главен изпълнителен директор 
• Банкова сметка: IBAN:  BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF, 

Райфайзенбанк (България) ЕАД 
 
 
Договорът, заедно с описа на приложенията към него се състои от ..... (.........) страници и бе 

съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 
 

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 
 

Приложение №1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Приложение №2 – Ценово предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Приложение №3 – Гаранция  за изпълнение на договора 



 

 

Приложение №4 – Документи издадени от компетентните органи за липса на 
обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 

 
 
 

______________________________   ___________________________ 
За Възложителя:      За Изпълнителя: 
/ ДЕЯН ДЪНЕШКИ /                 /......................................................./ 
         (длъжност и име) 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Приложение № 8  

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

Долуподписаният /ата....................................................................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 

с постоянен адрес............................................................................................................................., 
л.к. №............................................., издадена на .........................................от................................, 
ЕГН..........................................., в качеството си на ......................................................................, на 
......................................................................................................................................................,  

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ) 

със седалище и адрес на управление.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................., 
ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър........................................................................., 
Рег. По ф.д. №............................ на ............................. съд , парт. №............................, 
т...............,р...................,стр.................., ЕИК по БУЛСТАТ.........................................................., 
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, 
имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата 
в „Български пощи” ЕАД”, 
 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 

...................................................................................., оперира на пазара от …….(…………..) години. 
                              (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ) 

 
 

. 
 
 

Приложение : Кратък профил на ......................................................................................,  
                          (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ) 

 
 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс 

 

 

Дата:  .............................  г. Декларатор: 
 
 
  



 

 

Приложение № 9 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

Долуподписаният /ата....................................................................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 

с постоянен адрес............................................................................................................................., 
л.к. №............................................., издадена на .........................................от................................, 
ЕГН..........................................., в качеството си на ......................................................................, на 
......................................................................................................................................................,  

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ) 

със седалище и адрес на управление.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................., 
ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър........................................................................., 
Рег. По ф.д. №............................ на ............................. съд , парт. №............................, 
т...............,р...................,стр.................., ЕИК по БУЛСТАТ.........................................................., 
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, 
имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата 
в „Български пощи” ЕАД”, 
 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

При изпълнението на обществена поръчка с предмет : „Доставка, имплементация и гаранционна 
поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”  ще 
ползвам / няма да ползвам подизпълнители (ненужното се зачертава). 
Подизпълнители са : 
…………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………...………. 
Участието на подизпълнителя/ите/ е ……………. на сто от общата цена, предложена за изпълнение на 
поръчката. 
Участието на подизпълнителя/ите/ включва : …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
(описва се дела от поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите/) 
В случай, че участника ще използва повече от един подизпълнител се посочват гореописаните 
обстоятелства за всеки един по отделно. 

 

 

Дата: ……………. г. ...................  Декларатор: 
 


