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1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00270
Поделение: ________
Изходящ номер: 02.24-148 от дата 22/01/2018
Коментар на възложителя:

Към поръчка в РОП 00270-2015-0007

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Министерски съвет

000695025

Пощенски адрес:

бул. Княз Ал. Дондуков № 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1594

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Милан Томанов

03592 9402049

Електронна поща:

Факс:

m.tomanov@government.bg

03592 9402177

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.government.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=07D0C475-DA0811E4-B71E-00237D4DD9CA
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Добив на газ или нефт
Проучване и добив на въглища или други
твърди горива

УНП: 74b0128e-0659-4693-8246-94c284299f5c

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: Министерски съвет

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: Министерски съвет

Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности
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Вода
Пощенски услуги

Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: ФС-37 от 06/04/2015 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00270-2015-0007(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е с
предмет: „Продължаване на софтуерната осигуровка за програмни
продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на
ползване и предоставяне на услуги от типа Premier Support
Services и Enterprise Strategy IT Architecture and Planning за
нуждите на държавната администрация на Република България“.
Поддръжката от тип софтуерна осигуровка за продукти на Microsoft
представлява поддръжка от производителя на новите версии на
продуктите и предоставя допълнителни услуги при цялостното им
използване.
Обектът на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка защитава направените вече инвестиции за лицензи за
придобитото безсрочно право на ползване на софтуерни продукти на
Microsoft като:
• предоставя възможност за придобиване на безсрочно право на
ползване на новоизлезли версии на пазара до 31.12.2017 г., без
да се налагат допълнителни инвестиции за повторно придобиване на
лиценз
• предоставя възможност за гарантиране правото на използване на
всяка по-ниска версия на софтуерните продукти, ако хардуерът не
позволява преминаването на нова версия;
• предоставя възможност на избор за преминаване към услуги
базирани на технологии в облака, както в собствени центрове за
данни, така и центрове за данни на Microsoft или на партньори;
• осигурява преносимост на лицензите с придобито безсрочно право
на ползване от излезли от употреба устройства към новозакупени такива;
• осигурява възможност за комуникация между крайните устройства
и новите версии на сървърните програмни продукти.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: МС-73 от 29/06/2015 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ДЗЗД Конгрес

176864639

Пощенски адрес:

бул. Шипченски проход 69А
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1574

BG

Електронна поща:

Телефон:

s.sazdov@progress.bg

00359 28705257

Интернет адрес: (URL)

Факс:

00359 29733853
Изпълнителят е МСП

УНП: 74b0128e-0659-4693-8246-94c284299f5c

Да

Не
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Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ЦАПК ПРОГРЕС

176864639

Пощенски адрес:

бул. Шипченски проход 69А
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1574

BG

Електронна поща:

Телефон:

s.sazdov@progress.bg

00359 28705257

Интернет адрес: (URL)

Факс:

00359 29733853
Изпълнителят е МСП
Официално наименование:

Да
Не
Национален регистрационен номер:

КОНТРАКС АД

176864639

Пощенски адрес:

бул. Шипченски проход 69А
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1574

BG

Електронна поща:

Телефон:

s.sazdov@progress.bg

00359 28705257

Интернет адрес: (URL)

Факс:

00359 29733853
Изпълнителят е МСП

Да

Не

Поръчката е възложена на обединение

Да

Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Да
Не
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

„Продължаване на софтуерната осигуровка за програмни продукти на
Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване и
предоставяне на услуги от типа Premier Support Services и от типа
Enterprise Strategy IT Architecture and Planning за нуждите на
Държавната Администрация на Република България“
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 36 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
57994998.6
Разменен курс към BGN:

BGN

Валута:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен
IV.1) Дата на приключване:
22/12/2017 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

УНП: 74b0128e-0659-4693-8246-94c284299f5c
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IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора

След промяната

Да
Не
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Да
Не
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Да

Не

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
69389992.57
Валута:
Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки
от изпълнителя Размер: ________ Валута: ________
от възложителя Размер: ________ Валута: ________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

BGN
Да

Не

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 22/01/2018 дд/мм/гггг
VІI: Възложител:
VІI.1) Трите имена (подпис):

Веселин Георгиев Чинов - упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП със
Заповед № В-196 от 07.11.2017 г. на министър-председателя
VІI.2) Длъжност:

Директор на дирекция "Административно и правно обслужване и управление
на собствеността"

УНП: 74b0128e-0659-4693-8246-94c284299f5c
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