
Партида: 00210 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Служба за публикации на Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие № 2, L-2985, Люксембург факс: +352 29 29 42 670
електронна поща: ojs@opoce.cec.eu.int
информация и формуляри в мрежата: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и адрес за контакт:

Официално наименование:
Министерство на финансите - Дирекция "ЦЗФД"

Пощенски адрес:
ул."Г. С. Раковски" №102

Град: Пощенски код: Държава:
София 1040 България

Адрес за контакти: Телефон:
Дирекция "Централно Звено за 

Финансиране и Договаряне"

02 98592777

На вниманието на:
Любомир Тушанов, Гергана Беремска

Адрес на електронна поща: Факс:
cfcu@minfin.bg 02 98592773

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Общ адрес на възлагащия орган (URL):
http://www.minfin.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.minfin.bg/bg/page/209

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Същото място като горепосочения адрес за контакти
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
национална или федерална  
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
орган на подчинение на публичното  
право
европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

общи обществени служби
отбрана
обществен ред и безопасност
околна среда
икономически и финансови дела
здравеопазване
жилищно строителство и места за отдих  
и култура
социална закрила
отдих, култура и вероизповедание
образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи  

органи
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Партида: 00210 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІI.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
"Модернизиране на системата за изтърпяване на наказания в 

България - Доставка на екипировка за информационни технологии и 

офис оборудване за системата за лишаване от свобода в България", 

BG 2005/017-353.07.03

ІІ.2) Вид на поръчката и местоположение на доставката или на изпълнението

(Изберете само една категория - доставки или услуги, която съответства на конкретния  
предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Доставки Услуги Категория услуга  No  

(относно категории услуги 1-27, моля виж  
Приложение II към Директива 2004/18/ЕО)

Основно място на изпълнение или на доставка:
България код NUTS: BG

ІІ.3) Кратко описание на същността и количеството на доставките или услугите (за  

всяка от категориите услуги)

"Модернизиране на системата за изтърпяване на наказания в 

България - Доставка на екипировка за информационни технологии и 

офис оборудване за системата за лишаване от свобода в България"

Лот 1 - Доставка на компютърна техника за Обединена 

информационна система (ОИС);

Лот 2 - Доставка на локална мрежа за ОИС;

Лот 3 - Доставка на офис оборудване за ОИС;

Лот 4 - Доставка на лиценз за програмно осигуряване за работа с 

бази данни в ОИС.

Ако са известни, прогнозни разноски за доставките или услугите, без да се включва ДДС:
(посочете само цифри): ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

Да НеРазделяне на партиди

(за информация относно партидите използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е  
броят на партидите)

II.4) Общ речник на възлагането (CPV)

Осн. 

речник

Доп. речник (в приложимите случаи)

Осн. предмет 30231200

Доп. предмети 32410000
30191000
30248200
29231220

ІІ.5) Предвидена дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

________

Да НеІІ.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за Възлагане на  

Правителствени Поръчки (GPA)

ІІ.7) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки  
и услуги в част ІІ.2)
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Партида: 00210 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  

ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и уговорки за плащания и/или препратка към  

приложимите разпоредби, които ги уреждат (ако е известна, приложете информация  

само в случай на поръчка за строителство):

ІІІ.2) Условия за участие

Да НеІІІ.2.1) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

Поръчката е ограничена до защитените ателиета
Изпълнението на поръчката е ограничено до рамката на защитените програми за  
заетост

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фонд на Общността

Ако да, препратка към проекта/проектите и/или програмата/програмите:
Програма ФАР, BG 2005/017-353.07.03 "Модернизиране на системата 

за изтърпяване на наказания в България"

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

VІ.3) Информация относно общата регулаторна/нормативна рамка

Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:

Законодателство във връзка с опазването на околната среда:

Закрила на трудовата заетост и условия на труд:

За допълнителни подробности относно съответните правителствени служби, от които  
може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда,  
трудовата заетост и условията на труд, моля попълнете Приложение A.II-IV (в  
приложимите случаи)

VI.4) Дата на изпращане на това обявление

Дата: 08/01/2008 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТИ

І) Адреси и адрес за контакти, от които може да се получи допълнителна  

информация

Официално наименование:
Министерство на финансите, Дирекция "Централно звено за 

финансиране и договаряне"

Пощенски адрес:
ул. "Г. С. Раковски" №102
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Партида: 00210 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Град: Пощенски код: Държава:
София 1040 България

Адрес за контакти: Телефон:
Дирекция "Централно Звено за 

Финансиране и Договаряне"

02 98595276

На вниманието на:
Калина Пешева

Адрес на електронна поща: Факс:
k.pesheva@minfin.bg 02 98592773

Интернет адрес (URL):
http://www.minfin.bg

ІІ) Адрес, адрес за контакти и интернет страница на съответната правителствена  

служба, от която може да се получи информация относно данъците

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Адрес за контакти: Телефон:

На вниманието на:

Адрес на електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адрес, адрес за контакти и интернет страница на съответната правителствена  

служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната  

среда

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Адрес за контакти: Телефон:

На вниманието на:

Адрес на електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес, адрес за контакти и интернет страница на съответната правителствена  

служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и  

условията на труд

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:
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Партида: 00210 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Адрес за контакти: Телефон:

На вниманието на:

Адрес на електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ

Партида №: 1 Заглавие: Доставка на компютърна техника за ОИС

1) Кратко описание
Доставка на цялата компютърна техника за ОИС и свързаните 

хардуерни услуги.

•Компютърна техника:

- Сървъри: сървъри за бази данни, сървъри за приложения, уеб 

сървъри, сървъри за управление, файлови сървъри, Directory 

Services сървъри, резервиращ сървър;

- Работни станции и периферни устройства: работни станции, 

принтери, скенери, копирни машини;

- Мрежа за съхранение на данни:  устройства за съхранение и 

резервни устройства за съхранение; фиброоптични канални 

превключватели;

- Рафтове.

•Свързани услуги:

- Проектиране на инсталацията;

- Инсталиране и конфигуриране на хардуера;

- Тестване;

- Интегриране;

- Осигуряване на документация;

- Обучение на потребителите и техническия персонал;

- Управление на проекта;

- Осигуряване на качество;

- Гаранция на хардуера и поддръжка.

2) Общ речник на възлагането (CPV)

Осн. 

речник

Доп. речник (в приложимите случаи)

Осн. предмет 30231200

3) Количество или обхват
І.Сървъри:

Сървъри за бази данни-2 бр.

Сървъри за приложения-3 бр.

Сървър за архивиране-1 бр.

UISCC Bridge  server-1 бр.

Сървър за управление и мониторинг-1 бр.

Пощенски и уеб сървър-1 бр.

Сървър за Active Directory-1 бр.

Софтуер на инфраструктура за публичен ключ

UPS за сървъри-2 бр.

Генератор-1 бр.

ІІ.Локални работни станции и периферни устройства:
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Партида: 00210 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Работни станции за системна администрация-5 бр.

Работни станции-978 бр.

Монитори-928 бр. x 17” и 5 бр. x 19”

Принтери-300 бр.

Мултифункционални устройства-316 бр.

Споделен SAN дисков масив-размер: 7.2 TB бруто

SAN комутатори-2 бр.

Мрежови комутатори за основната и вторичната мрежа-2 бр.

Архивиращо устройство

Рак-най-малко 2 рака свързани заедно 

Ако са известни, прогнозни разноски, без да се включва ДДС
(посочете само цифри): ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Посочване относно различна дата за начало на процедурите по възлагане и/или за  

срок на действие на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)
Начало на процедурите по възлагане 08/01/2008 дд/мм/гггг
Срок на действие в месеци: 9 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или предвидена дата за (ако е известна)
начало на строителството ________
завършване на строителството ________

5) Допълнителна информация относно партидите
Обучение-Доставчикът ще осигури поне 40 часа теоретично обучение 

и поне 100 часа практическо обучение за всеки от тримата 

администратори на Ползвателя, както и ще осигури материали и 

план за обучение.

Допълнителни части-Доставчика трябва да достави по един резервен 

диск от всеки използван тип (вж. т.2.1.1 "Сървъри за бази данни" 

от Подробно описание на хардуера и дейностите по Лот 1).

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са на брой партидите)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ

Партида №: 2 Заглавие: Доставка на локална мрежа за ОИС

1) Кратко описание
Доставка на цялата локална компютърна комуникационна мрежа за 

ОИС и свързаните услуги:

•Локална мрежа:

- Маршрутизатори и комутатори: интернет маршрутизатори, кабелни 

многослойни комутатори, вътрешни комутатори и др.;

- Защитни стени: вътрешни и външни защитни стени;

- Рафтове;

- Друга мрежова екипировка: интрузионни детекторни системи 

(IDS), балансьори на натоварването, концентратори на VPN.

•Свързани услуги:

- Проектиране на инсталацията;

- Инсталация и конфигурация на мрежата, включително кабелна 

система;

- Тестване;

- Интеграция;

- Осигуряване на документация;
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Партида: 00210 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Обучение на потребителите и техническия персонал

- Управление на проекта;

- Осигуряване на качеството;

- Гаранция на хардуера и поддръжка.

2) Общ речник на възлагането (CPV)

Осн. 

речник

Доп. речник (в приложимите случаи)

Осн. предмет 32410000

3) Количество или обхват
Доставка на мрежово оборудване, изграждане на структурно 

окабеляване,  инсталация, конфигурация и тестване на мрежовото 

оборудване, тестване на всички мрежови връзки и осигуряване на 

засягащата ги документация.

- Разпределител на натоварването-1 бр.

- Маршрутизатори и комутатори:

Маршрутизатори-198 бр.

Комутатори (10/100)-211 бр.

Комутатори за вътрешна зона GDEP-2 бр.

Комутатор Layer3-1 бр.

- Защитна стена и концентратор на VPN-1 бр.

- Комуникационни шкафове-2 бр.

- Комуникационни шкафове за монтаж на стена-198 бр.

- Структурно окабеляване-199

- Мониторинг на мрежата и софтуер за управление

Ако са известни, прогнозни разноски, без да се включва ДДС
(посочете само цифри): ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Посочване относно различна дата за начало на процедурите по възлагане и/или за  

срок на действие на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)
Начало на процедурите по възлагане 08/01/2008 дд/мм/гггг
Срок на действие в месеци: 9 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или предвидена дата за (ако е известна)
начало на строителството ________
завършване на строителството ________

5) Допълнителна информация относно партидите
Обучение-Изпълнителят ще осигури поне 40 часа за теоретично 

обучение и поне 100 часа практическо обучение за всеки от 

администраторите на възложителя и ще представи план за обучение 

и учебни материали.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са на брой партидите)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ

Партида №: 3 Заглавие: Доставка на офис оборудване за ОИС

1) Кратко описание
Доставка на основен пакет офис оборудване, необходимо за 

създаване на подходяща работна обстановка за всички потребители 

на ОИС и свързаните услуги. Основният пакет офис оборудване 

следва да включва следното:

•Офис оборудване
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- офис бюро;

- офис стол;

- два стола за посетители;

- шкаф;

- библиотека;

- стандартен телефонен апарат;

- рафт с покрив и покритие;

- кош за отпадъци;

- климатизатор за въздух.

2) Общ речник на възлагането (CPV)

Осн. 

речник

Доп. речник (в приложимите случаи)

Осн. предмет 30191000

Доп. предмети 29231220

3) Количество или обхват
- Офисно бюро-978 бр.

- Офисен стол-978 бр.

- Стол за посетители-978 бр.

- Шкаф-978 бр.

- Библиотека-978 бр.

- Закачалка-489 бр.

- Кош за отпадъци-978 бр.

- Телефон-978  бр.

- Климатизатор-489 бр.

Ако са известни, прогнозни разноски, без да се включва ДДС
(посочете само цифри): ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Посочване относно различна дата за начало на процедурите по възлагане и/или за  

срок на действие на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)
Начало на процедурите по възлагане 08/01/2008 дд/мм/гггг
Срок на действие в месеци: 9 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или предвидена дата за (ако е известна)
начало на строителството ________
завършване на строителството ________

5) Допълнителна информация относно партидите
Следва да се осигури пълна стандартна документация от 

производителя.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са на брой партидите)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ

Партида №: 4 Заглавие: Доставка на лиценз за програмно осигуряване за работа с бази  
данни в ОИС

1) Кратко описание
Доставка на лицензи за софтуера на централния сървър за бази 

данни на ОИС и доставка на пакети програмно осигуряване за бази 

данни.

Изпълнителите следва да предложат подходящи лицензи и версии за 

софтуера за бази данни за централния сървър за бази данни. 

УНП: d70943b8-4bd1-40e2-9097-5ce9c1825c7e 8



Партида: 00210 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

2) Общ речник на възлагането (CPV)

Осн. 

речник

Доп. речник (в приложимите случаи)

Осн. предмет 30248200

3) Количество или обхват
- Софтуерни пакети:

Софтуер за работа с бази данни - следва да се предложат 

необходимия брой лицензи за сървърите за работа с бази данни от 

Лот 1 (2 сървъра с 2 64-bit Dual Core CPUs всеки).

Ако са известни, прогнозни разноски, без да се включва ДДС
(посочете само цифри): ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Посочване относно различна дата за начало на процедурите по възлагане и/или за  

срок на действие на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)
Начало на процедурите по възлагане 08/01/2008 дд/мм/гггг
Срок на действие в месеци: 9 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или предвидена дата за (ако е известна)
начало на строителството ________
завършване на строителството ________

5) Допълнителна информация относно партидите
Следва да се осигури пълна стандартна документация от 

производителя.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са на брой партидите)
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