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РЕШЕНИЕ № ВОП-Д-08 
София. l\.-AV?.r 20 l4 i . 

На основание чл. 7. ал. I . т. 5 от Закона за достъп и разкриване на документите и 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия. чл. 92а. ал. 6 във връзка с чл. 73. 
ал. 1 от Закона за обществените поръчки (3011) и отразените резултати в Протокол и 
Доклад от 21.10.20141'. във връзка с чл. 92а. ал. 5 от 3()11 на комисията, назначена сьс 
Заповед К-82 от 16.10.2014г. на председателя на Комисията за разкриване на документите 
и за обявяване па принадлежност на български граждани кьм Дьржавпа сигурносм и 
разузнавателните служби на Бьдгарската народна армия, за разглеждане, оценяване и 
провеждане на договаряне с поканения участник в процедурата на договаряне без 
обявление по реда на чл. 90. ал.Е т. 3 от 3()11 с предмет: ..Следгаранционна актуализация 
и техническа поддръжка на наличните безсрочни сврвърнп софтуерни лицензни за 
програмите на Oracle Database Standard Edition Processor Perpetual за база данни и Oracle 
Internet Application Server Standard Edition Processor Perpetual за приложения, включени в 
баланса на КРДО! 1БЕДСРСБ11\". открита е Решение № ОП-Д-08 от 06.10.2014 голина. 

[.Участникът „ОРАКЪЛ ИИСТ СЕИТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД КЛОН 
БЪЛГАРИЯ" КЧТ за изпълнител на обществената поръчка, като единствен участник, 
притежаващ изключителни права за предоставяне на стандартна техническа подтръжка на 
лицензите Oracle на територията на Република България, не предоставени на трети лица и 
като отговарящ на изискванията на възложи теля. 

I I . Отстранени участници - няма. 

На основание чл. 1>2а. ал. 6 от ЗОП. копие от настоящето Решение да се изпрати в 
тридневен срок до участника. 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 120 от Закона за обществените 
поръчки. 
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*3аличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


