Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50,
ал.1 от ЗУСЕСИФ
ДО
„Интернет Корпорейтед Нетуъркс”
EООД
(Бенефициент- наименование)

гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ 33,
ет. 1, офис 1
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на
софтуер, представляващ ДНА, по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
- Дисков масив за управление - 1 бр.,
- Дисков масив за съхранение - 2 бр.,
- Балансиращ сървър - 2 бр.,
- Продуктивен сървър - 2 бр.,
- Мрежов комутатор - 2 бр.,
- Непрекъсваемо токозахранване - 1 бр.,
- 19' Стоящ комуникационен шкаф - 1 бр.;
Обособена позиция 2:
- Софтуер за динамична клъстерна система - 1 бр.”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на
___________________________________.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура
за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на
софтуер, представляващ ДНА, по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
- Дисков масив за управление - 1 бр.,
- Дисков масив за съхранение - 2 бр.,
- Балансиращ сървър - 2 бр.,
- Продуктивен сървър - 2 бр.,
- Мрежов комутатор - 2 бр.,
- Непрекъсваемо токозахранване - 1 бр.,
- 19' Стоящ комуникационен шкаф - 1 бр.;
Обособена позиция 2:
- Софтуер за динамична клъстерна система - 1 бр.”
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените
от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени
за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, ще изпълним следното:
Изисквания и условия на
„Интернет Корпорейтед Нетуъркс”
EООД

Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики

Забележка

(наименование на бенефициента)

Изисквания към изпълнението и качеството
на стоките / услугите / строителството:
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Обособена позиция 1:
Дисков масив за управление - 1 брой с
еквикалентни или по-добри параметри
от следните минимални технически и
фунционални характеристики:
• Контролер - 2 бр.
• Режим на работа на контролерите активен/активен
• Памет на контролерите - 16GB всеки
• Налични портове - 2 бр. за всеки
контролер
• Тип на портовете - 10G, с капацитет
10Gb всеки
• Налични протоколи за комуникация –
NFS, iSCSI
• Софтуерни възможности -Thin
provisioning, compression, SSD caching
• Типове RAID масив - 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60
• Брой дискове - 24 бр., 2.5”/3.5”
• SATA дискове: 20 бр., с капацитет 2TB
всеки
• SSD дискове - 4 бр., с капацитет 300GB
всеки
Дисков масив за съхранение – 2 броя с
еквикалентни или по-добри параметри
от следните минимални технически и
фунционални характеристики:
• Контролер - 2 бр.
• Режим на работа на контролерите активен/активен
• Памет на контролерите - 8GB всеки
• Налични портове - 2 бр. за всеки
контролер
• Тип на портовете - FC с капацитет 8GB
всеки
• Налични протоколи за комуникация - FC,
iSCSI
• Софтуерни възможности -Thin
provisioning, Online migration and
expansion, SSD caching
• Типове RAID масив - 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60
• Брой дискове - 24 бр., 2.5”/3.5”
• SSD дискове - 24 бр., с капацитет 800GB
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всеки
Балансиращ сървър – 2 броя с
еквикалентни или по-добри параметри
от следните минимални технически и
фунционални характеристики:
• Сървърно шаси – 1 бр.
• Hot-pluggable nodes - 4 бр.
• Процесор - 8 бр.
• Памет - 32 бр., капацитет 8GB всяка
• SSD дискове - 4 бр. , капацитет 120GB
всеки
• Твърди дискове - 8 бр., капацитет 3TB
всеки
Продуктивен сървър – 2 броя с
еквикалентни или по-добри параметри
от следните минимални технически и
фунционални характеристики:
• Сървърно шаси – 1 бр.
• Hot-pluggable nodes - 4 бр.
• Процесор - 8 бр.
• Памет - 32 бр., капацитет 8GB всяка
• SSD дискове - 12 бр. , капацитет 800GB
всеки
• DOM флаш - 4 бр., капацитет 32Gb всеки
Мрежов комутатор – 2 броя с
еквикалентни или по-добри параметри
от следните минимални технически и
фунционални характеристики:
• Шаси: 1 бр.
• Портове: 32 бр.
• Лицензирани
портове: 16 бр. Fibre
Channel, капацитет от 8GB
• Лицензирани портове: 16 бр. 10G
Непрекъсваемо токозахранване – 1 брой
с еквикалентни или по-добри параметри
от следните минимални технически и
фунционални характеристики:
• Мощност - 3000VA
• Дублирано захранване
• Мрежово управление
19' Стоящ комуникационен шкаф – 1
брой с еквикалентни или по-добри
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параметри от следните минимални
технически
и
фунционални
характеристики:
• Размери
h=1970мм,
w=600мм,
d=1000мм
• Разклонител - 8 позиционен, 16А
Обособена позиция 2:
Софтуер за динамична клъстерна
система – 1 брой с еквикалентни или подобри параметри от следните минимални
технически
и
фунционални
характеристики:
Брой лицензирани потребители: 100000
Функционалности:
- Споделена файлова среда - NAS (Network
Attached Storage)
- Балансиращи модули
- Публични сървърни системи (Frontend
servers)
- Частни сървърни системи (Backend
serevrs)
- Архивиращи и продуктивни дискови
операции - SAN (Storage Area Network)
- Централизирано управление и настройки
през уеб базиран интерфейс
- Споделена авторизация на потребители и
нива на достъп
- Управление на мрежови ресурси за
работа на клъстерната система
- N+N Архитектура на работа
Налични модули:
- Бизнес имейл с налични протоколи - POP,
IMAP, SMTP, Webmail (HTTP, HTTPS),
Active Sync
- Криптиран вътрешен чат канал - XMPP,
Jabber, SMPP, Webmail
- Календари - CalDAV, iCal, Webmail, Sared
Calendars, Active Sync
- Споделени файлове - HTML5 Web Portal,
IOS, Android, WebDAV
- Управление на контакти - Active Sync,
Webmail
- Мобилна синхронизация - Active Sync,
Mobile wipeing
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- Телефония - SIP, PBX, Remote SIP
- Управление на потребители и роли LDAP
Поддържани протоколи:
- SMTP
- LDAP
- SIP signaling
- XIMSS
- WebUser Interface access
- XMPP
- POP3
- IMAP
- FTP
- RADIUS
- TFTP
- HTTP (достъп до споделена файлова
система)
- ACAP
- PWD (отдалечена администрация)
- CG/PL inter-task communication
- HTTP (достъп до отдалечени Публични
сървърни интерфейси:
Обслужване на SSL/TLS криптиращи и
декриптиращи операции
имплементация
на
SIP
Farm
функционалност и всички опции на SIP
протокола, включително NAT Traversal
Обслужване на всички SMTP операции
Стартиране на Real-Time CG/PL апликации
и Media Server канали
Вторично
балансиране
на
Backеnd
сървърните системи
Предоставяне на допълнителен слой на
защита срещу Интернет атаки
Изпълнение на изходящи HTTP заявки.
Изпълнение на изходящи отдалечени SIP
регистрации.
Изпълнение на изходящи отдалечени POP
(RPOP) сесии.
Изисквания
към
гаранционната
и
извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
1. Гаранционен срок – (да се посочи в
месеци);
2. Време за реакция при възникнал
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проблем – (да се посочи в минути);
3. Време за отстраняване на повреда на
място – (да се посочи в часове);
4. Срок на извънгаранционен сервиз –
(да
се
посочи
в
месеци).
Извънгаранционният сервиз включва
остраняване на повреди, дефекти или
неизправности по активите предмет
на
доставка
за
сметка
на
Възложителя, които да гарантират
непрекъсваемост
на
тяхното
използване
при
запазване
на
функционалните им характеристики.
Изисквания
към
документацията,
съпровождаща изпълнението на предмета
на процедурата (ако е приложимо):
Няма
Изисквания към правата на собственост и
правата на ползване на интелектуални
продукти (ако е приложимо).
Активите трябва да бъдат доставени с
техническа документация на български
език или, ако няма такава възможност,
на английски език. Електронни версии са
приемливи като допълнение, към
хартиен носител.
Изисквания за обучение на персонала на
бенефициента за експлоатация :
Няма
Подпомагащи дейности и условия от
бенефициента (ако е приложимо).
Няма
Други:
Няма
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания
вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
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№

Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена
в лева

Обща цена в лева
без ДДС (не се

(с изключение на
процедурите с
предмет услуги)

попълва при извършване
на периодични доставки)

1
2
3
4

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена
на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи
сумата, написана с думи.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;
Доказателства за икономическо и финансово състояние:
Отчет за приходите и разходите (или еквивалент) като съставна част от годишния
финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копие
заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:
- Документ, удостоверяващ въведена в предприятието на кандидата сертифицирана
Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент –
копие на валиден сертификат, заверен от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно
с оригинала”.
1.
2.
3.
-

1

Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета
на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2, 3, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с
Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на
подизпълнители);
7. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква) Неприложимо.
8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в
документацията за участие – Неприложимо.
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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