
Д О Г О В О Р 

Днес, г. в гр.София се сключи настоящият договор между: 

1. МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, с адрес гр.София, ул. „Триадица" № 8, 

ЕИК 176789460, представлявано от Татяна Секулова, главен секретар на министерство 

на енергетиката, упълномощена със Заповед № Е-РД-16-202/08.05.2015 г. на Министъра 

на енергетиката и Мариела Милева, директор на дирекция „Финанси и управление на 

собствеността, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

2. ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ И ПОДДРЪЖКА ЕООД, с адрес на управление: гр. 

София, бул. "Ал. Стамболийски" № 37, ет.1, ап.1, ЕИК 201544448, представлявано от 

Николай Борисов Арсов, в качеството му на управител, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", 

от друга страна 

На основание чл. 41, във връзка с чл. 92а, ал. 7 от закона за обществените поръчки 

и въз основа на Решение № Е-РД-16-353 от 27.07.2015 год. за определяне на изпълнител, 

сключиха настоящия договор за следното: 

Чл. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

т. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши разделяне на 

съществуващата в Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ система за 

„Управление на документооборота и работния поток Eventis R7" (системата) и въвеждане в 

експлоатация на обособената част от нея в Министерство на енергетиката (МЕ) по модули, в 

обхват и функционалносги, описани подробно в Техническо задание на Възложителя -

Приложение N? 1 и Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение N? 2, неразделна 

част от настоящия договор, както следва: 

1.1. Прехвърляне на база данни от документи и обособяване на отделна система за 

управление на документите "Eventis" за нуждите на Министерството на енергетиката (МЕ); 

1.2. Прехвърляне на натрупани в масива на МИЕ документи и кореспонденти към 

обособена система за управление на документооборота на МЕ; 

1.3. Изграждане на отдалечен достъп, чрез който няколко служители на МЕ да имат 

възможност да извършват справки в масива от документи, създаден преди 2010 г. в базата 

данни на МИЕ; 

1.4. Обособяване на МЕ като отделен кореспондент в автоматичния междуведомствен 

обмен на електронни документи, с възможност за автоматичен обмен на документи в реално 

време с останалите министерства, включени в обмена. 

1.5. Предоставяне на сървър за временно безвъзмездно ползване (за срок от една 

година), гарантиращ нормалната работа на системата; 

и 



1.6. Адаптиране за нуждите на системата за управление на документооборота 

виртуална среда, с инсталирана виртуална машина с всичко необходимо за работата на 

системата (SQL Server, 3ava Application Server, сървър за управление на скенери и др.); 

1.7. Предоставяне на безсрочен софтуерен лиценз за обновената система за 

неограничен брой потребители в рамките на организацията; 

1.8. Прехвърляне на необходимите документи и база данни от базата данни на МИЕ; 

1.9. Организиране на сигурен защитен отдалечен достъп до натрупания в МИЕ 

документен архив - за справки и търсене в документите, регистрирани преди 2010 г.; 

1.10. Копиране на програмния код на системата и настройките от МИЕ; 

1.11. Адаптиране настройките на системата за нуждите на МЕ; 

1.12. Актуализиране програмния код на системата до последна версия, включително 

обработката на прехвърлените бази данни по начин, който позволява осъвременяване на 

системата; 

1.13. Въвеждане в системата на организационната структура на МЕ (служители, 

длъжности, дирекции, отдели, функционални групи). 

1.14. Обновяване на модул "Автоматично сканиране" и софтуер за скенери до последни 

версии; 

1.15. Актуализиране на помощната информация на системата; 

1.16. Интеграция на системата с настоящия мейл сървър на МЕ и с нов такъв, при 

възникване на необходимост; 

1.17. Включване като независим кореспондент МЕ в автоматичния междуведомствен 

обмен на електронни документи (включително уведомяване на деловодствата на останалите 

включени в обмена ведомства за промяната); 

1.18. Изграждане на автоматично архивиране (бекъп) за защита на базата данни на 

системата от евентуална авария на сървърното оборудване и/или програмни грешки; 

1.19. Възстановяване на системата от архив (резервно копие) при необходимост; 

1.20. Въвеждане в експлоатация на обновената система без прекъсване на работния 

процес; 

1.21. Осигуряване при възникване на необходимост и по заявка от Възложителя 

интерфейс на системата към външни системи (напр. такива свързани с електронни услуги), 

както и оказване на пълно съдействие на доставчиците на външните системи за 

осъществяване на тяхната свързаност; 

1.22. Гаранционна поддръжка на обновената системата за срок от 14 месеца. 

ЧЛ. 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

т. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите предмет на договора, 

описани подробно в чл. 1, т. 1. от настоящият договор, съгласно Техническо предложение -

Приложение № 2, неразделна част от договора. 

т. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави правото на ползване на системата, 

в обхват и функционалностите, описани в чл. 1, т. 1. в определения срок по чл. 4, т. 1 върху 

компютърни конфигурации, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за неопределено време. 
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т. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя правото на използване на програмните приложения 

на работни станции и сървъри, както са записани на техните запаметяващи устройства и се 

зареждат за използване на тяхната временна памет. 

т. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информационни 

носители, съдържащи инсталационни копия на програмните приложения, както и 

необходимите ръководства и пароли /акаунти/ за потребителя и администратора. 

т. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и представи разписани процедури 

за архив /бекъп/ и възстановяване при срив на системата. Възложителят ще предостави 

дисково пространство на друг физически сървър за съхранение на архива. 

т. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе курс за обучение на персонала, след 

предоставяне правото на ползване на системата, приложения и функционалност. 

т. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на 

обстоятелства, водещи до забавяне или осуетяване изпълнението на задълженията му по 

договора. 

т. 8. Собствеността върху програмните приложения е изцяло и само на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

т. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при закупуването 

на допълнителна техника (работни станции и сървъри), с цел увеличаване 

производителността на цялостната система. 

т. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за конфиденциалност, 

като опазва и не разкрива персоналната информация, представляваща лични данни по 

смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, както и служебната 

информация, станали му известни при или по повод изпълнение на задълженията по 

настоящия договор. 

т. 11. Изпълнението на предмета на договора се удостоверява с подписването на 

двустранен приемо-предавателен протокол. 

т. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява техническа поддръжка на 

системата за срок от 14 (четиринадесет) месеца, считано от датата на подписване на 

приемо-предавателния протокол пот. и , 

т. 12,1. Поддръжката включва: 

/ Отстраняване на критични и некритични проблеми, възникнали 

вследствие на грешка в програмния код; 

V Актуализиране на софтуера с нови версии; 

/ Отстраняване на възникнали проблеми с модулите, непредизвикани 

от липса на познания за работа с тях от страна на служителите, 

работещи със системата при следните ситуации: 

въвеждане, обработка, запис и четене на данни; 

с архивиране и възстановяване на данни; 

с инсталация и реконфигуриране на базата. 

/ минимум два пъти годишно профилактичен преглед за целостта и 

работата на системата; 



у При получена заявка за поддръжка - време на реакция в рамките на 4 

(четири) часа от получаване на заявката. 

т. 13, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява техническа поддръжка на 

сървърния хардуер за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване 

на приемо-предавателния протокол по т, 11. При възникване на авария, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен незабавно да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резервен сървър и да извърши 

прехвърляне на виртуалната машина и базата данни върху резервният сървър. 

т. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейностите описани в т. 12 и т. 13 чрез лицата: 

Ангел Томанов, моб. тел. 0878161485, angel@envisimo.com и Ясен Балев, моб. тел. 

0878605583, email: yasen@envisimo.com в рамките на работното време (от 9.00 до 17.30 ч.), 

с изключение на почивните и официалните празнични дни. 

т. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното заплащане при условията на 

настоящия договор. 

т. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи приложенията и функционалностите на 

системата, описани в чл. 1, т,1 съгласно условията на договора. 

т. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 

възнаграждение в срока, посочен в чл. 3 от договора. 

т. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълно съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

т. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право без писмено съгласие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да: 

т. 19.1. предоставя приложения и да извлича данни получени вследствие на тяхната 

работа на неоторизирани трети лица и институции, както и да ги отдава под наем; 

т. 19.2. доработва изходния код на приложенията, без уведомлението и съгласието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

т. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва правилата за експлоатация на 

програмните приложения. 

Чл. 3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

т.1. Общата сума по договора възлиза на 11 543 лв. (единадесет хиляди и петстотин 

четиридесет и три лева) без включен ДДС или 13 851.60 лв. (тринадесет хиляди и 

осемстотин петдесет и един лев и шесдесет ст.) лева с ДДС, съгласно Ценово предложение 

- Приложение № 3, неразделна част от договора. 

т.2. Цената по чл. 3 т. 1 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, и след 

представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни 

дни след подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 2, т. 11, 

подписан от директора на ИКО и упълномощен представител на Изпълнителя. 

Цената включва всички дейности по т.1 от настоящия договор, в това число и 14-

месечна гаранционна поддръжка на обособената и обновена система. 
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Чл. 4. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

т. 1. Срокът за изпълнение на договора по прехвърляне и предоставяне правото на 

ползване на системата с обхват и функционалности описани в чл. 1, т. 1 е до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от подписването на настоящия договор. 

Чл. 5. НЕУСТОЙКИ 

т.1. Ако носителят на програмния продукт не е изправен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да го подмени незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

т.2. Грешки или недостигнати експлоатационни или функционални характеристики се 

отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в 5-дневен срок от датата на описание на 

проблема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

т.З. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за недостигнати функционални показатели 

вследствие на : 

3.1. грешки, получени в резултат на неправилна експлоатация; 

3.2. заразяване на компютрите с вируси; 

3.3. повреда на компютрите. 

т.4. Наличието на някое/някои от обстоятелствата, посочено/и в т. 3, се констатират от 

комисия, в която се включват представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 

изготвянето на констативен протокол. 

т. 5. За всяко неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

последният дължи неустойка в размер на 0,2 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 

% от стойността на договора. 

Чл.б ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

т,1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на 

договора без ДДС. 

т.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 

договора. 

т.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява/усвоява гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато забави изпълнението на 

задълженията си по договора. 

т.4. Един процент /1%/ от стойността на гаранцията за изпълнение служи за 

обезпечаване на задълженията за едногодишна техническа поддръжка на системата и 

двугодишна техническа поддръжка на сървърния хардуер. 

т.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 2% от стойността на гаранцията по т.1 в срок от 10 

(десет) работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол по чл.2, т.11 от 

настоящия договор. 

т.б. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава остатъкът от 1% от стойността на гаранцията, 

която служи за обезпечаване на задълженията за техническа поддръжка по договора в срок 

от 10 (десет) работни дни след окончателно изпълнение на договора. 
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Чл. 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

т.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 

1.1. С изтичане срока на договора; 

1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

1.3. С едностранно двумесечно писмено предизвестие; 

1.4. При настъпване на непреодолима сила за изпълнение на възложената работа. 

Чл. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

т.1. Всички изменения и допълнения на настоящия договор могат да бъдат направени 

единствено чрез сключване на писмени споразумения между страните. 

т. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

т,3. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорените 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

т. 4, Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на 

изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на 

съгласие - въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на ГПК. 

т. 5. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни 

актове. 

Неразделна част от настоящия договор са следните документи; 

1. Техническо задание 

2.Техническо предложение 

3. Ценово предложение 

4. Документи по чл.42 от ЗОП 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка 

от страните по него. 

И З П Ъ Л Н ^ Т ^ Г ч 
"l> / 

Гпавен секретар на 1 

Министерство на енергетиката 

I N ' Управител1' '' 

Мариела 'Милева 

Директор на дирекция „ФУС" 
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Приложение 4 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за възлагане на обществена поръчка с предмет "Разделяне на съществуващата система Eventis 
R7 за управление на документооборота и работните процеси и въвеждане в експлоатация 
на обособена част от нея в Министерството на енергетиката" 

1. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ 

Предмет на техническото задание са изискванията на Възложителя по отношение обществена 
поръчка с предмет "Разделяне на съществуващата система Eventis R7 за управление на 
документооборота и работните процеси и въвеждане в експлоатация на обособена част от 
нея в Министерството на енергетиката". 

2. ОБХВАТ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ 

Настоящото задание обхваща дейностите, които следва да бъдат извършени; 

1. Прехвърляне на база данни от документи и обособяване на отделна система за управление на 
документите "Eventis" за нуждите на Министерството на енергетиката (МЕ); 

2. Прехвърляне на натрупани в масива на МИЕ документи и кореспонденти към обособена 
система за управление на документооборота на МЕ; 

3. Изграждане на отдалечен достъп, чрез който няколко служители на МЕ да имат възможност да 
извършват справки в масива от документи, създаден преди 2010 г. в базата данни на МИЕ; 

4. Обособяване на МЕ като отделен кореспондент в автоматичния междуведомствен обмен на 
електронни документи, с възможност за автоматичен обмен на документи в реално време с 
останалите министерства, включени в обмена. 

5. Предоставяне на сървър за временно безвъзмездно ползване (за срок от една година), 
гарантиращ нормалната работа на системата; 

6. Адаптиране за нуждите на системата за управление на документооборота виртуална среда, с 
инсталирана виртуална машина с всичко необходимо за работата на системата (SQL Server, Java 
Application Server, сървър за управление на скенери и др.); 

7. Предоставяне на безсрочен софтуерен лиценз за обновената система за неограничен брой 
потребители в рамките на организацията; 

8. Прехвърляне на необходимите документи и база данни от базата данни на МИЕ; 

9. Организиране на сигурен защитен отдалечен достъп до натрупания в МИЕ документен архив -
за справки и търсене в документите, регистрирани преди 2010 г.; 



10. Копиране на програмния код на системата и настройките от МИЕ; 

11. Адаптиране настройките на системата за нуждите на МЕ; 

12. Актуализиране програмния код на системата до последна версия, включително обработката на 
прехвърлените бази данни по начин, който позволява осъвременяване на системата; 

13. Въвеждане в системата на организационната структура на МЕ (служители, длъжности, 

дирекции, отдели, функционални групи). 

14. Обновяване на модул "Автоматично сканиране" и софтуер за скенери до последни версии; 

15. Актуализиране на помощната информация на системата; 

16. Интеграция на системата с настоящия мейл сървър на МЕ и с нов такъв, при възникване на 
необходимост; 

17. Включване като независим кореспондент МЕ в автоматичния междуведомствен обмен на 
електронни документи (включително уведомяване на деловодствата на останалите включени в 
обмена ведомства за промяната); 

18. Изграждане на автоматично архивиране (бекъп) за защита на базата данни на системата от 
евентуална авария на сървърното оборудване и/или програмни грешки; 

19. Възстановяване на системата от архив (резервно копие) при необходимост; 

20. Въвеждане в експлоатация на обновената система без прекъсване на работния процес; 

21. Осигуряване при възникване на необходимост и по заявка от Възложителя интерфейс на 
системата към външни системи (напр. такива свързани с електронни услуги), както и оказване на 
пълно съдействие на доставчиците на външните системи за осъществяване на тяхната свързаност; 

22. Гаранционна поддръжка на обновената системата за срок от 12 месеца. 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят трябва да отговаря на следните изисквания: 

Да разполага с екип от минимум 2 (двама) експерти, които ще бъдат отговорни за изпълнение на 
поръчката и които да притежават сертификати, доказващи квалификацията, относимз към 
предмета на поръчката. 



Приложение 2 

ДО 
ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСТВО НА 
ЕНЕРГЕТИКАТА 

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА 

от Николай Борисов Арсов 

представител на "Енвизимо Внедрявания и Поддръжка" ЕООД 

ЕИК 201544448 

гр. София, ул. "Ал. Стамболийски" № 37, вт.1 

След запознаване с условията за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет 
"Разделяне на съществуващата система Eventis R7 за управление на документооборота и 
работните процеси и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на 
енергетиката", долуподписаният, в качеството ми на представител на 

"Енвизимо Внедрявания и Поддръжка" ЕООД 

Предлагаме следната първоначална оферта, както следва: 

I. Техническо предложение 

Предлагаме извършването на следните дейности: 

1. Прехвърляне на база данни от документи и обособяване на отделна система за управление 
на документите "Eventis" за нуждите на Министерството на енергетиката (МЕ). 

2. Прехвърляне на натрупани в масива на МИЕ документи и кореспонденти към обособена 

система за управление на документооборота на МЕ. 

3. Изграждане на отдалечен достъп, чрез който няколко служители на МЕ да имат възможност 

да извършват справки в масива от документи, създаден преди 2010 г. в базата данни на МИЕ. 

4. Обособяване на МЕ като отделен кореспондент в автоматичния междуведомствен обмен на 

електронни документи, с възможност за автоматичен обмен на документи в реално време с 

останалите министерства, включени в обмена. 

5. Предоставяне на сървър за временно безвъзмездно ползване (за срок от една година), 

гарантиращ нормалната работа на системата. 

6. Адаптиране за нуждите на системата за управление на документооборота виртуална среда, с 

инсталирана виртуална машина с всичко необходимо за работата на системата (SQL Server, Java 

Application Server, сървър за управление на скенери и др.). 
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7. Предоставяне на безсрочен софтуерен лиценз за обновената система за неограничен брой 

потребители в рамките на организацията. 

8. Прехвърляне на необходимите документи и база данни от базата данни на МИЕ. 

9. Организиране на сигурен защитен отдалечен достъп до натрупания в МИЕ документен архив 

-за справки и търсене в документите, регистрирани преди 2010 г.. 

10. Копиране на програмния код на системата и настройките от МИЕ 

11. Адаптиране настройките на системата за нуждите на МЕ. 

12.Актуализиране програмния код на системата до последна версия, включително обработката 

на прехвърлените бази данни по начин, който позволява осъвременяване на системата. 

13.Въвеждане в системата на организационната структура на МЕ (служители, длъжности, 

дирекции, отдели, функционални групи). 

14.0бновяване на модул "Автоматично сканиране" и софтуер за скенери до последни версии. 

15. Актуализиране на помощната информация на системата. 

16. Интеграция на системата с настоящия мейл сървър на МЕ и с нов такъв, при възникване на 

необходимост. 

17. Включване като независим кореспондент МЕ в автоматичния междуведомствен обмен на 

електронни документи (включително уведомяване на деловодствата на останалите включени в 

обмена ведомства за промяната). 

18. Изграждане на автоматично архивиране (бекъп) за защита на базата данни на системата от 

евентуална авария на сървърното оборудване и/или програмни грешки. 

19. Възстановяване на системата от архив (резервно копие) при необходимост. 

20. Въвеждане в експлоатация на обновената система без прекъсване на работния процес. 

21. Осигуряване при възникване на необходимост и по заявка от Възложителя интерфейс на 

системата към външни системи. 

Поемаме ангажимента да разработим и внедрим интерфейс на системата към външни системи 

при възникване на необходимост и по заявка от МЕ. 

Интерфейсите варират по следния начин: 

- относително прости - като разработения от нас интерфейс за нуждите на Комисия за регулиране нз 

съобщенията. 

- средно сложни - като разработените от нас интерфейси за нуждите на Булгартабак АД и 

Министерство на образованието и науката. 

- сложни - като разработените от нас интерфейси за нуждите на Агенция по обществени поръчки и 

ДИСК. 

Цената за разработването на подобен интерфейс би варирала между 9000 лв и 17000 лв без ДДС, в 

зависимост от сложността. 

22. Гаранционна поддръжка на обновената системата за срок от 12 месеца 
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II. Ценово предложение: 
1. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка (цифром и словом): 

11900 лева / 14 280 лева 

(без ДДС) / (с ДДС) 

2. Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка е крайна и включва 
следните дейности: 

Дейност Цена без ДДС 

Прехвърляне на база данни от документи и обособяване на 
отделна система за управление на документите "Eventis" за 1200 лв 
нуждите на Министерството на енергетиката (МЕ); 

2. Прехвърляне на натрупани в масива на МИЕ документи и 
кореспонденти към обособена система за управление на 700 лв 
! документооборота на МЕ; 

3. Гизграждане на отдалечен достъп, чрез който няколко 
служители на МЕ да имат възможност да извършват справки 290 лв 

| в масива от документи, създаден преди 2010 г. в базата 
j данни на МИЕ; 

4. | Обособяване на МЕ като отделен кореспондент е 
! автоматичния междуведомствен обмен на електронни 890 лв 
| документи, с възможност за автоматичен обмен на 
[ документи в реално време с останалите министерства, 
I включени в обмена; 

5. | Адаптиране за нуждите на системата за управление на 
документооборота виртуална среда, с инсталирана 550лв 

] виртуална машина с всичко необходимо за работата на 
| системата (SQL Server, Java Application Server, сървър за 
j управление на скенери и др.); 

6. | Предоставяне на безсрочен софтуерен лиценз за обновената 
! система за неограничен брой потребители в рамките на 1870 лв 
| организацията; 

7. | Прехвърляне на необходимите документи и база данни от 350 лв 
! базата данни на МИЕ; 

8 ! Организиране на сигурен защитен отдалечен достъп до 
| натрупания в МИЕ документен архив - за справки и търсене 
е документите, регистрирани преди 2010 г.; 600 лв. 

; 9 i Копиране на програмния код на системата и настройките от 450 лв 
! : МИЕ 

г 10. | Адаптиране настройките на системата за нуждите на МЕ; 250 лв 

11. ^ Актуализиране програмния код на системата до последна 
| версия, включително обработката на прехвърлените бази 550 лв 
\ данни по начин, който позволява осъвременяване на 
i системата,-
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12Г Въвеждане в системата на организационната структура на 
МЕ (служители, длъжности, дирекции, отдели, 
функционални групи). 

300 лв 

13. Обновяване на модул "Автоматично сканиране" и софтуер за 
скенери до последни версии; 

650 лв 

14. Актуализиране на помощната информация на системата; 200 ле 

15. Интеграция на системата с настоящия мейл сървър на МЕ и с 
нов такъв, при възникване на необходимост; 

350 лв 

16 Включване като независим кореспондент МЕ в автоматичния 
междуведомствен обмен на електронни документи 
(включително уведомяване на деловодствата на останалите 
включени е обмена ведомства за промяната); 

550 ле 

17 Изграждане на автоматично архивиране (бекъп) за защита 
на базата данни на системата от евентуална авария на 
сървърното оборудване и/или програмни грешки; 

350 лв 

18. Възстановяване на системата от архив (резервно копие) при 
необходимост; 

350 лв 

19. Въвеждане в експлоатация на обновената система без 
прекъсване на работния процес; 

350 ле 

20. Гаранционна поддръжка на обновената системата за срок от 
12 месеца. 

1100 лв 

Общо без ДДС: 11 900 лева 

Дата: 16.07.2015г. Име и фамилия: ЬНлкадай Арсов 

Подпис: 
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