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1. Предмет на възлагане: 

 

Предметът на обособена позиция №2 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 Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for 

Vmware, V-ESSENT-VS-P0000-00“. 

 

2. Обхват на възлаганите дейности 

 

В обхвата на възлагане с обособена позиция №2 на настоящата обществена поръчка 

се включва изпълнението на дейности, с реализацията на които, за нуждите на 

Интегрираната геоинформационна система за управление на водите и докладвaне ще се 

реализира съвременно решение в съответствие с приложената Техническа спецификация, 

а именно: 

В информационната инфраструктура на ИАОС използваният софтуер за бекъп е 

Veeam Backup Essentials  Enterprise.  

Към съществуващата виртуална среда ще бъде добавена нова 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”.  

Надградената информационна система включва: GISWMR Application server – 

приложен сървър, в който ще се хоства функционалната част на системата; GeoServer, 

GeoNetworks – сървъри за управление на географските данни и метаданните по INSPIRE и 

Database Server – осигурява съхранението на данните, базиран на Oracle Database Server.  

Съобразено с хардуерната инфраструктура и с цел осигуряване на бекъп за 

разработената система е необходимо да се закупи още един брой лиценз Veeam Backup 

Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware, V-ESSENT-VS-P0000-00.  

 

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 №2. 

 

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. 

 

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 

 

 


