
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 35. ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

комисията за 
провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка за „Следгаранционна актуализация и техническа 
поддръжка на наличните безсрочни сървърни софтуерни лицензии за 
програмите на Огас1е Оа1аЬазе $1апс1агс1 ЕсШюп - Ргосеззог РегреШа1 за база 
данни и Огас1е 1п1егпе1 АррНсаЦоп 8егуег 81апс1аг(1 ЕоИйоп - Ргосеззог 
РегреШа! за приложения, включени в баланса на КРДОПБЕДСРСБНА". 

1. Нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 
определен кандидат или участник. 

2. Не съм "свързано лице" с кандидат или участник в процедурата или с 
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните 
управителни или контролни органи. 

3. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществена 

4. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническата 
спецификация, в методиката за оценка на офертите. 

5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята 
работа в комисията. 

6. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно 
възложителя. 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

поръчка. 

Дата: /6 У& 2014г. ДЕКЛАРАТОР 

Подписан ият/ата... . & 0-.<^ /.' Х-.й... г.^ 
. й ^ * : Д... И<Съ.. М^УМ1А(-М^хЛ-. на КО!У 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 35. ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

Подписаният/ата.. 

провеждане' на процедура на договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка за „Следгаранционна актуализация и техническа 
поддръжка на наличните безсрочни сървърни софтуерни лицензни за 
програмите на Огас1е Оа1аЪа$е 81апс1агс1 ЕсНйоп - Ргосеззог РегреШа1 за база 
данни и Огасю 1п1егпе1 АррПсайоп 8егуег 8{апа!агс1 ЕсНйоп - Ргосеззог 
Регреша! за приложения, включени в баланса на КРДОПБГДСРСБНА". 

1. Нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 
определен кандидат или участник. 

2. Не съм "свързано лице" с кандидат или участник в процедурата или с 
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните 
управителни или контролни органи. 

3. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществена 

4. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническата 
спецификация, в методиката за оценка на офертите. 

5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята 
работа в комисията. 

6. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно 
възложителя. 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

поръчка. 

Дата: Л(0, /\(), 2014г. ДЕКЛАРАТОР 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 35. ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

за 

провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка за „Следгаранционна актуализация и техническа 
поддръжка на наличните безсрочни сървърни софтуерни лицензни за 
програмите на Огасю Оа1аЬазе $1апс1ага' ЕсШюп - Ргосеззог РегреШа1 за база 
данни и Огас1е 1п1егпе1; АррПсаЦоп 8егуег 81апо!агс1 ЕчШоп - Ргосеззог 
Регреша! за приложения, включени в баланса на КРДОПБГДСРСБНА". 

1. Нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 
определен кандидат или участник. 

2. Не съм "свързано лице" с кандидат или участник в процедурата или с 
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните 
управителни или контролни органи. 

3. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществена 

4. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническата 
спецификация, в методиката за оценка на офертите. 

5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята 
работа в комисията. 

6. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно 
възложителя. 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

поръчка. 

ДЕКЛАРАТОР 



оРАС1_е • 

17.10.2014 
Суигзе! ЗаПт 
Сотггнйее юг сИзсюзтд (пе сюситеп^з апд аппоипсюд агПИайоп 01" Ви1дапап сШгепз 1о {Ье Зхаю 
Зесипгу апс! 1пе тюШдепсе зеп/юез от 1Ье Ви1дапап №{юпа! А г т у 
1, УгаЬспа 51г. 
ЗоЯа 
1000 ВШдапа 

Уважаеми/а Суигзе! ЗаНт, 

Предоставянето на услугите по Техническа поддръжка, които получавате по договор за услуги 

номер 3035337, изтича или е изтекло на 22.10.2014. Приложено Ви изпращаме документ за 

поръчка за подновяване на договора за тези услуги по техническа поддръжка. Ако е приложимо, 

приложеният документ за поръчка може да включва и услуги, поръчани от Вас, в допълнение към 

услугите за техническа поддръжка, които подновявате. 

За да не се допусне прекъсване и/или прекратяване на услугите по техническа поддръжка, моля, 

попълнете Вашата поръчка за подновяване на услугите, посочени в документа за поръчка, като 

потвърдите че ще извършите плащане, по начин приемлив за Огасю, в съответствие с раздел 

"Условия за обработка на поръчката" на документа за поръчка не по-късно от 24.10.2014. 

Моля, обърнете внимание на следните текущи промоции: 

• Огасю 11шуегзКу: Възползвайте се от промоционалната отстъпка от 20% при покупката на 

предплатен акаунт за Образователни Кредити от Огасю 11п1УегзИу. Промоцията е валидна 

90 дни преди и 30 дни след датата на изтичане на срока на Вашия договор за услуги, 

посочен по-горе. Тази промоция не е валидна в комбинация с други отстъпки или промоции 

на Огасю 1)п|уегз|1у, за клиенти от публичния сектор на САЩ или ако по други причини е 

забранено от закона. Стойността на поръчката трябва да е минимум 1000 щ.д. За повече 

подробности и за да поръчате Вашия предплатен акаунт за образователни кредити, 

посетете пгф://ес1иса{юп.огасю.сот/гепе\л/аюггег. 

Ако имате въпроси относно Вашата поръчка или Ви е необходима допълнителна информация, 

моля да се свържете с мен на посочените по-долу електронен адрес или телефон. 

С уважение, 

ЗюНа Зразоуа 
Ргетюг Зиррогг Кепе\л/а1з 
Е-таП: 51Ь|1а.5разоуа@огас1е.сот 
Тек: +35929238102 
Рах: +35929238188 
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ог?АС1_е 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

ОФЕРТАТА ВАЖИ ДО: ОГСАС1.Е: Огас!е Ви!дапа 

Договор за услуги Представител на 

по техническа 

поддръжка №: 
3035337 Огасю за 

техническа 

поддръжка 

(продажби): 

ЗюИа Зразоуа 

Офертата важи до: 24.10.2014 Телефон: 

Факс: 

Е-таМ: 

+35929238102 

+35929238188 

5!ЬИа.5ра50Уа@огасю.сот 

КЛИЕНТ: Сотгтнтюе юг сИзсюзтд т е сюситепт.5 апо! аппоипстд агЛИаКоп от ВШдапап сШгепз ю 1пе 
5г.аю Зесипгу апо1 тле тюШдепсе зеплсез от т е Ви1дапап Мат.юпа1 А г т у 

КЛИЕНТ КЛИЕНТ 

Страна по Фактура 
Поръчка 

Лице за контакт: Суигзе! ЗаНт Лице за контакт: Суигзе! ЗаНт 

Име на клиента: 

СоттгМее юг сИ5с!оз1пд 
т е сюситепт.5 апо1 

аппоипстд аШПайоп от 
Ви1дапап сШгепз ю тпе 
81ат.е 5есип*у апо 1 те Име на клиента: 

С о т т М е е юг сИзсюзтд 1Не 
Носителю апо1 аппоипстд 
атТШатюп ог Ви1дапап 
сШгепз ю тпе Зюю Зесипгу 
апо1 т е 1пте1Идепсе зеп/юез 
от" т е Ви1дапап Матюпа! 
А г т у 

тюШдепсе з е т с е з от 
т е Ви1дапап 1\1атюпа1 
А г т у 

С о т т М е е юг сИзсюзтд 1Не 
Носителю апо1 аппоипстд 
атТШатюп ог Ви1дапап 
сШгепз ю тпе Зюю Зесипгу 
апо1 т е 1пте1Идепсе зеп/юез 
от" т е Ви1дапап Матюпа! 
А г т у 

Адрес: 1, \/гаЬспа Зтг. 

ЗоКа 
1000 

Ви!дапа 

Адрес: 1, УгаЬспа 31г. 

ЗоПа 
1000 

Ви!дапа 

Телефон: 2 8004500 Телефон: 2-8004500 

Факс: Факс: 

Е-таП: 1пю@сота'о5.Ьд Е-таП: тю@сотсю5.Ьд 

"Вие" и "Ваш" в настоящия документ за поръчка се отнася за „Клиент", посочен в таблицата 

по-горе. 

Огасю може да изпраща определени съобщения относно услугите за техническа поддръжка чрез 

електронна поща. Проверете актуалността на данните за поръчка и фактуриране в таблицата 

по-горе, за да гарантирате получаването на тези съобщения от Огасю. Ако се налагат промени на 

данните за Клиент по поръчка и Клиент за фактуриране, моля да изпратите актуализираната 
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информация по електронен път или по факс на Вашия представител на Огасю за техническа 
поддръжка (продажби), посочен в таблицата по-горе, като посочите и номера на договора се за 
техническа поддръжка: 3035337. 
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ДАННИ ЗА УСЛУГИТЕ: 

Услуги по техническа поддръжка на програмни продукти 

Ниво на услуги: 5отт.\л/аге Урсюхе исепзе & Зиррогг. 

Описание на продукта С51 № Брой 

Огасю 0а1аЬазе Зтапйаго1 16074712 1 
ЕсШоп - Ргосеззог Регре1иа1 

Метрика Ниво/тип Начална 

на на дата 

лиценза лиценза 

Р111-1.115Е 23.10.2014 

Огас1е 1п1егпе4 АррИсаНоп 
Зегуег 3(апа'агс1 ЕсИИоп -
Ргосеззог Регре1иа1 

16074712 1 

Крайна 

дата 

22.10.2015 

Р Ш - Щ 5 Е 23.10.2014 22.10.2015 

Цена 

2 729,56 

1 793,32 

Такси за услуги по техническа поддръжка на програмни продукти: Е11ГС 4 522,88 

Крайна сума: Е11Р 4 522,88 

В крайната сума не е включен ДДС 

Моля, обърнете внимание на следното: 

• Ако имате въпроси във връзка с раздел "Данни за услугите" на настоящия документ за 

поръчка или смятате, че са необходими корекции, моля, свържете се с Вашия 

представител на Огасю за техническа поддръжка (продажби), посочен на първата страница 

на този документ за поръчка. 

• Моля, прегледайте Политиките за техническа поддръжка на Огасю, включително 

Политиката за поддръжка през целия експлоатационен период (Огасю июИте Зиррогг 

РоПсу), преди да пристъпите към попълването на този документ за поръчка. Съгласно 

Политиката за поддръжка през целия експлоатационен период на Огасю, нивото на 

поддръжка за продукт на Огасю, ако е приложимо, може да бъде променено в течение на 

срока на обслужване, закупен по чрез този документ за поръчка. Ако се предлага 

разширена поддръжка (Ехт.епсюс1 зиррогг), за нея ще бъде начислена допълнителна такса, в 

случай, че бъде поръчана от Вас. Ако желаете да закупите разширена поддръжка 

(Ехгепсюа' зиррогг), моля, свържете се с Вашия представител на Огасю за техническа 

поддръжка (продажби), посочен на първата страница на този документ за поръчка. 

• Ако Огасю приеме Вашата поръчка, началната дата, посочена в таблицата "Данни за 

услугите" по-горе, ще бъде начална дата за предоставяне на услугите по техническа 

поддръжка и услугите, включени в този документ за поръчка, ще се предоставят до 

посочената в таблицата крайна дата за съответните програмни и/или хардуерни продукти. 

• Ако някои от полетата, посочени в таблицата "Данни за услугите" по-горе, са празни, това 

означава, че те не важат за програмните и/или хардуерни продукти, за които сте закупили 

услуги по техническа поддръжка. 
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У С Л О В И Я З А П Р Е Д О С Т А В Я Н Е Н А У С Л У Г И П О Т Е Х Н И Ч Е С К А П О Д Д Р Ъ Ж К А 

В случай че "Клиент" и "Клиент - страна по поръчката", посочени в таблицата с обща информация 
по-горе, не са едни и същи, Сотгтитюе юг сИзсюзтд юе сюситепт.5 апо1 аппоипстд аттШатюп от 
Ви1дапап сШгепз ю юе 31а1е Зесипгу апд тпе тюШдепсе з е т с е з от тле Ви1дапап Матюпа! Агту 
потвърждава, че Клиентът е упълномощил СотгтПтАее юг сИзсюзтд тле сюситепю апо1 аппоипстд 
аптПатюп от Ви1дапап сШгепз ю юе 5(аю Зесипгу апо1 тпе тюШдепсе зеплсез от 1пе Ви1дапап Ма1юпа1 
Агту да подпише този документ за поръчка от негово име и да обвърже Клиента с описаните в 
настоящия документ условия. Сотггнттее юг сИзсюзтд 1пе сюситепю апс! аппоипстд атТШатюп о( 
Ви1дапап сШгепз ю т е Зюю ЗесипЧу апо1 юе тюШдепсе зеплсез от юе Ви1дапап Иа^опа! Агту 
приема, че поръчаните услуги са изцяло в полза на Клиента и ще се използват само от Клиента. 
Сотггийее юг сИзсюзтд 1пе сюситепю апо1 аппоипстд атТШатюп от" Ви1дапап сШгепз ю т е Зюю 
ЗесигКу апо1 1пе тюШдепсе з е т с е з от 1Ме Ви1дапап Мат.юпа1 А г т у дава съгласието си, че ще 
уведоми Клиента за условията на този документ за поръчка и ще му предоставя информацията и 
известията за техническа поддръжка, осигурени от Огасю за поръчаните услугия. 

Ако посочените в таблицата с обща информация по горе "Клиент" и "Клиент, на който се издава 

Фактура", са различни, това означава, че Клиентът се съгласява, че: а) Клиентът поема пълната 

отговорност да извърши плащания, дължими по силата на този документ за поръчка; и б) всяко 

нарушение на задължение за своевременно плащане по този документ за поръчка от страна на 

Сотгтнйее юг сИзсюзтд т е сюситепю апо1 аппоипстд атТШатюп от~ Ви1дапап сШгепз ю т е 31аю 

Зесипгу апо1 юе тюШдепсе зеп/юез от 1пе Ви1дапап ИаНопа! А г т у ще се счита за нарушение на 

Клиента и, в допълнение към останалите средства за правна защита, с които Огасю разполага, 

Огасю има право да прекрати техническата поддръжка, оказвана на Клиента, по силата на този 

документ за поръчка. 

Техническата поддръжка се осигурява в съответствие с Политиките за техническа поддръжка на 

Огасю, действащи в момента на предоставяне на услугите. Огасю има право по своя преценка да 

променя Политиките за техническа поддръжка, но без да понижава съществено нивото на 

услугите, предоставяни за поддържаните програмни продукти и/или хардуер през периода, за 

който са платени таксите за техническа поддръжка. Преди да попълните този документ за поръчка, 

трябва да се запознаете с Политиките за техническа поддръжка. Достъп до най-актуалната версия 

на политиките за техническа поддръжка може да получите на адрес 

пНр.7/уууууу, огасю. сот/из/зцррогт/роИсюз/тсюх.гит!. 

Услугите по техническа поддръжка, придобити по силата на този документ за поръчка, се се 

предоставят в съответствие с правилата и условията на съответното Споразумение, посочено 

по-долу ("Споразумението"): 

• Споразумението за услуги по техническа поддръжка, което сте сключили с Огасю или 

придобит от Огасю доставчик на програмни и/или хардуерни продукти, описани в раздела „ 

Информация за услугите" по-горе . Всякаква употреба на програмните и/или хардуерни 

продукти, която включва актуализации и други материали, предоставени от Огасю като 

част от услугите за техническа поддръжка, е предмет на предоставените права за 

програмните и/или хардуерни продукти, указани в поръчката, чрез която са придобити тези 

програмни и/или хардуерни продукти; или 

• Ако не сте страна по действащото споразумение за услуги за техническа поддръжка с 

Огасю или придобит от Огасю достъвчик, приемате, че условията на Огасю Мазюг 
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регулира 

предоставянето на услугите за техническа поддръжка, които са поръчани според този 

документ за поръчка, както и правото ви да използвате актуализации и други материали, 

предоставени от Огасю, съгласно услугите за техническа поддръжка. Ако е приложимо, 

моля прегледайте Огасю Мазюг Адгеетеп! У082813, преди да пристъпите към попълване 

на този документ за поръчка. 

Този документ за поръчка е неразделна част от споразумението, към което се отнася. В случай на 

несъответствие между условията, изложени в този документ за поръчка, и споразумението, 

предимство има изложеното в документа за поръчка. 

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКАТА 

За да е обвързваща, Вашата поръчка трябва да бъде приета от Огасю. Поръчката Ви ще се счита 
подадена за обработване от Огасю, след като предоставите потвръждение за плащане (например: 
потвърждение за плащане за поръчката съгласно раздела „Потвръждение за плащане" по-долу) 
или сключен договор за финансиране с Огасю. След като поръчката е подадена, техническата 
поддръжка не може да се анулира и заплатените такси не подлежат на възстановяване, освен ако 
в споразумението е предвидено друго. 

Таксите за услуги по техническа поддръжка се фактурират в пълен размер авансово за целия 
период. Всички такси, дължими към Огасю, трябва да бъдат заплатени в рамките на 30 ^ Т от 
датата на фактурата. 

Огасю ще Ви издаде фактура след получаване на документ за поръчка или след получаване на 
плащане във форма приемлива за Огасю. Вие се съгласявате да заплатите всякакви такси, 
свързани с продажбите, ДДС или други подобни данъци, наложени от действащото 
законодателство, с изключение на данъците, които се базират на доходите на Огасю. 
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Потвърждение за плащане 

Моля да попълните това потвърждение за плащане и да го изпратите обратно до Огасю в 

съответствие с информацията за паричен превод, посочена по-долу. Моля, отбележете 

твърдението, което е валидно за Вас. 

Сотгтнгюе юг сШзсюзтд юе сюситепю апс1 аппоипстд атТШатюп от Ви1дапап сШгепз ю юе Зюю 

Зесипгу апо1 т е тюШдепсе зеплсез оННе Ви1дапап Магюпа! А г т у не издава заявки за покупка. 
Соттгйве юг сПвсюбтд т е сюситепю апо! аппоипстд атТШатюп от Ви1дапап сШгепб ю т е Зюю 

ЗесигИу апс! т е тюШдепсе беплсез от юе Ви1дапап Матюпа! А г т у не изисква заявка за покупка на 

услугите, поръчани съгласно настоящия документ. 

С о т т И ю е юг сИзсюзтд т е Носителю апо1 аппоипстд атТШатюп от Ви1дапап сШгепз ю юе Зюю 
Зесипгу апо" т е тюШдепсе зеп/юеб от т е Ви1дапап №тюпа1 А г т у удостоверява, че горепосочената 
информацията е точна и е в съответствие с бизнес практиките на Согтптнттее юг сИзсюзтд т е 
сюситепю апд аппоипстд атНатюп о( Ви1дапап сШгепз ю т е Зюю ЗесипЧу апс! т е тюШдепсе 
беплсез оНпе Ви1дапап Матюпа! А г т у при извършване на покупка чрез този документ за поръчка, 
включително и получаването на всички необходими одобрения за изразходване на средства за 
тази поръчка. С издаването на това потвърждение за плащане, С о т т И ю е юг сИзсюзтд т е 
сюситепю апо1 аппоипстд атТШатюп от" Ви1дапап сШгепз ю т е Зюю Зесипгу апо1 юе тюШдепсе 
з е т с е з от юе Ви1дапап №тюпа1 А г т у се съгласява и приема, че условията на този документ за 
поръчка, както и условията на споразумението, са приложими за услугите по техническа 
поддръжка, поръчани чрез този документ за поръчка. Не са приложими каквито и да било 
допълнителни условия, включени в или придружаващи това потвърждение за плащане.. 

Подписът по-долу потвърждава задължението на С о т т И ю е юг сИзсюзтд т е сюситепю апо1 

аппоипстд агППатюп от Ви1дапап сШгепз ю тпе Зюю ЗесигКу апо1 тле тюШдепсе зегллсез от юе 
ВШдапап Матюпа1 А г т у да заплати за поръчаните услуги в съответствие с условията в този 
документ за поръчка. 

Сотггнт.т.ее т"ог сИзсюзтд хпе сюситепт.5 апд Огасю България 

аппоипстд атТШахюп от" ВШдапап сШгепз 

То Тпе ЗюТе Зесипху апд хпе тхеШдепсе 

5егу|се5 хпе Ви1дагюп Махюпа! А г т у ПОДПИС на упълномощеното лице 

ПОДПИС на упълномощеното лице 

Длъжност 

Длъжност Дата на подписване 

Дата на подписване Печат 
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Печат 

Информация за паричен превод 

Потвърждението за плащане на поръчаните чрез този документ услуги по техническа поддръжка 

трябва да се изпрати до: 

На вниманието на: 81ЬИа Зразоуа 
Ргет1ег Зиррогг Кепемаю 

Рах: +35929238188 
Е-таП: зюИа.5ра50Уа@огас1е.сот 
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