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1. Предмет на възлагане: 

 

Предметът на обособена позиция №1 от обхвата на възлаганата от Изпълнителния 

директор на ИАОС обществената поръчка за „Доставка на софтуер и лицензи по проект 

BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и 

докладване“ е: „Доставка на 2 (два) броя лиценза Oracle Database Standard Edition – 

Processor“. 

 

2. Обхват на възлаганите дейности 

 

За нуждите на Геоинформационна система за управление на водите и докладване, 

разработена в рамките на проект BG02.PDP1: „Надграждане на геоинформационната 

система за управление на водите и докладване”, е необходимо да бъде осигурен лиценз 

Oracle Database Standard Edition – Processor.  

Лицензът трябва да покрива последните версии на Системата за управление на бази 

данни (СУБД) Oracle към датата на доставка и да предоставя възможности за последващо 

подновяване (upgrade) на версиите. 

В процеса на надграждане на информационната система ще бъдат инрегрирани 

съществуващите информационни системи, акцент на които бе поставен по-горе 

(Информационна система за мониторинг на подземни води, Информационна система за 

повърхностни води, Информационна система за разрешителни и мониторинг при 

управление на водите, външни системи), всяка от които понастоящем е с различна СУБД.  

За целите на интегрирането е необходимо системата да разполага със собствена 

СУБД. След изграждане на хардуерната платформа, е необходимо да се инсталира 

програмното осигуряване, което ще даде възможност за прехвърляне на данни. 

Използването на Oracle Database Standard Edition ще обезпечи работата по прехвърляне на 

данни и ще осигури обхват на всички операции, изискуеми от функционалностите на 

системата. 

Oracle предлагат лиценз за СУБД на брой процесори (ядра) и този тип лицензиране е 

препоръчително за архитектурата, използвана при надграждането на системата. 

Производителността й ще зависи пряко от броя процесори (ядра) които обезпечават 

работата на СУБД.  

 

3. Срок за изпълнение на възлаганите дейности 

 

Максималният срок за изпълнение на дейностите от обхвата на настоящето 

възлагане, е 5 (пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор за 

изпълнение на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция №1. 

 

4. Условия за техническа поддръжка 

 

 Правата за ползване и едногодишната поддръжка на лицензирания софтуер 
следва да се предоставят по начин, съответстващ на стандартите, установени от 

производителя – Oracle; 

 Софтуерните лицензи трябва да бъдат с неограничена валидност във 

времето (perpetual) и тип „Full Use”; 

 За доставените лицензи и поддръжка следва да се предостави официален 

документ от производителя или негово представителство за правото на 

ползването им на името на Изпълнителна агенция по околна среда. 
 

5. Допълнителни изисквания 

 

Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация 

за инсталиране и техническа документация, в това число и Ръководство за 



 

администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, 

конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на 

софтуера. 

Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, 

администриране и поддръжка на софтуера, трябва да бъде предоставена от Изпълнителя 

на Възложителя: 

 на български език; 

 на хартия и в електронен формат.  

 копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно 

осъществимо; 

 актуализирана, в съответствие със съгласувана с Възложителя процедура, която 

следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и 

нужната за случая методология. 

 

6. Ред и начин за предаване и приемане на доставката 

 

Предаването и приемането на лицензионния ключ и софтуера се извършва с 

подписване на приемо-предавателен протокол от упълномощени лица от страна на 

Възложителя и Изпълнителя  

 

 


