
 

Приложение № 3 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ * 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

 

Наименование на участника: СИЕНСИС АД 

Посочва се: 

 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, 

се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно 

организационната форма в случай, че има такава 

 
 

Наименование на поръчката: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА 

ХАРДУЕР И СИСТЕМЕН СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА 

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА НА ДП БСТ“ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията и приложенията към нея. 

 Всички посочени цени са в български лева, без ДДС и с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

 Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на 

поръчката, в т.ч. разходи за доставка, за труд, за инсталиране, изграждане 

и мигриране, за придобиване и предоставяне на права за ползване, за 

гаранционно обслужване и друго, необходимо за изпълнение предмета на 

поръчката. 

 При несъответствие между предложените цени изписани цифром и 

словом, валидна ще бъде цената, изписана словом и ще бъдем задължени 

да приведем съответното цифрово изписване на цената в съответствие с 

цената, изписана словом в определен от комисията срок. 

 Декларираме, че в случай че участникът когото представляваме, бъде 

определен за изпълнител, няма да претендира допълнително заплащане на 

суми при и по повод изпълнението на договора, освен тук посочените, в 

т.ч. и поради неправилно разбиране на заданието на поръчката. 

 

Правим следното ценово предложение за доставка на изискуемите се бройки и видове 

хардуерни и софтуерни компоненти, в което е включена стойността на тяхната 

инсталация, изграждане на сървърна инфраструктура, мигриране на данни и 

гаранционно обслужване: 
 

 

№ Компонент 

 Единична цена 

без ДДС 

изписана цифром 

и словом  

Брой: 

 Обща цена без 

ДДС за съответен 

компонент 

изписана цифром 

и словом  

1) Сървър тип 1 18 729,00 лв. 4 74 916,00 лв. 



№ Компонент 

 Единична цена 

без ДДС 

изписана цифром 

и словом  

Брой: 

 Обща цена без 

ДДС за съответен 

компонент 

изписана цифром 

и словом  

2) Сървър тип 2 21 119,00 лв. 10 211 190,00 лв. 

3) 
Система за съхранение на данни 

(дисков масив) 
98 965,00 лв. 2 197 930,00 лв. 

4) 
Софтуер за архивиране и 

възстановяване на данни 
15 881,00 лв. 1 15 881,00 лв. 

5) 
Софтуерно виртуално устройство за 

съхранение на архиви 
12 781,00 лв. 1 12 781,00 лв. 

6) Сървърен шкаф 6 458,00 лв. 1 6 458,00 лв. 

7) Маршрутизатор 18 782,00 лв. 1 18 782,00 лв. 

8) Защитна стена 7 090,00 лв. 1 7 090,00 лв. 

9) Опорен комутатор  68 182,00 лв. 2 136 364,00 лв. 

10) Комутатор за достъп 10 560,00 лв. 4 42 240,00 лв. 

11) 
Релационна система за управление 

на бази данни - тип 1 
8 412,00 лв. 12 100 944,00 лв. 

12) 
Релационна система за управление 

на бази данни - тип 2 
2 105,00 лв. 1 2 105,00 лв. 

13) 
Клиентски лиценз за достъп до База 

данни 
491,00 лв. 10 4 910,00 лв. 

14) Операционна система 2 295,00 лв. 10 22 950,00 лв. 

15) 
Клиентски лиценз за достъп до 

Операционна система 
86,00 лв. 100 8 600,00 лв. 

16) 
Клиентски лиценз за достъп - 

външни потребители 
4 987,00 лв. 1 4 987,00 лв. 

17) Платформа за виртуализация 13 380,00 лв. 1 13 380,00 лв. 

  Компоненти: 

18) 

Ъпгрейд за наличен сървър Dell 

EMC PowerEdge R610 - мрежова 

карта 

932,00 лв. 12 11 184,00 лв. 

19) 
Ъпгрейд за наличен сървър Dell 

EMC PowerEdge R610 - SFP 
107,00 лв. 24 2 568,00 лв. 

20) 

Ъпгрейд за наличен сървър Dell 

EMC PowerEdge R610 - Host Bus 

Adapter 

1 012,00 лв. 12 12 144,00 лв. 

21) 
Ъпгрейд за наличен сървър Dell 

PowerEdge R710 - мрежова карта 
267,00 лв. 6 1 602,00 лв. 

22) 
Ъпгрейд за наличен сървър Dell 

PowerEdge R710 - SFP 
107,00 лв. 12 1 284,00 лв. 

23) 
Ъпгрейд за наличен сървър Dell 

PowerEdge R710 - Host Bus Adapter 
49,00 лв. 6 294,00 лв. 



№ Компонент 

 Единична цена 

без ДДС 

изписана цифром 

и словом  

Брой: 

 Обща цена без 

ДДС за съответен 

компонент 

изписана цифром 

и словом  

24) Мрежова карта 1 017,00 лв. 7 7 119,00 лв. 

25) Host Bus Adapter 1 081,00 лв. 7 7 567,00 лв. 

26) Твърд диск 283,00 лв. 20 5 660,00 лв. 

      

Обща цена без ДДС за 

цялостно изпълнение 

предмета на поръчката: 
 

930 930,00 лева 

/Деветстотин и 

тридесет хиляди 

деветстотин и тридесет 

лева/ 
 

 

Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и 

неговата стойност са, както следва: Неприложимо 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат 

декларирани и в офертата 

 

 

Друго: Неприложимо 
 

 

 

ПОДПИС: 
 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Николай Евгениев Медаров 

Изпълнителен директор 

 (трите имена, длъжност и подпис на 

представляващия участника/печат) 

 

 


