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ДО 
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
 

 
 
 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС отправя покана към всички 

заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за закупуване на 

следните софтуерни продукти по реда на чл. 20, ал.4 от ЗОП. 

 

1. Подновяване на антивирусни лицензи ESET NOD 32, което да осигури защита на 

110 броя работни станции и 1 бр. сървър в РЗИ-Бургас,  за срок от 36 месеца; 

 

2. Закупуване на софтуерен пакет за дигитализиране, извличане, редактиране, 

защита, споделяне и съвместна работа по всички видове документи в един и същ 

работен процес. Сравняване на документи, идентифициране на  промените в текста 

между различните версии на един и същ файл в много формати - сканирани 

документи, PDF файлове или Word документи. Софтуерът е необходим за прецизно 

конвертиране на  сканирани хартиени документи, изображения и PDF файлове, 

Word, Excel и други формати, получаване на  достъп и редактиране на текстове, 

таблици и цялостното оформление на PDF файлове. Към цената да е включена 

инсталация и настройка. Срок на лиценза за  минимум 24 месеца; 

 

3. Закупуване на софтуерен пакет за създаване на резервни копия или възстановяване 

на данни- бекъп на информация, който създава резервни копия на цялата Windows 

IT среда на организации от всякакъв мащаб. Резервиране тип ShadowProtect за  

лесно, безпроблемно възстановяване и миграция на данни. Софтуерът да работи 

независимо от хардуера възстановяване, дори от и на виртуални среди. Да 

позволява бекъп на файлове и цялата операционна система. Да спестява място с 

консолидирани бекъп масиви. Софтуерът е необходим за един физически сървър с 

допълнителен двугодишен maintenance.  Към цената да е включена инсталация и 

настройка. Срок на лиценза за  минимум 24 месеца; 

 

4. Подновяване на софтуер за защитна стена на РЗИ-Бургас Netasq U150S UTM 

Security pack за срок от 36 месеца. В случай на невъзможност за подновяване 

поради технически причини закупуване на наследник на съществуващата стена и 

лиценза UTM Security pack за срок от 3 години. Брой работни станции в РЗИ-
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Бургас-110 бр. Възможност за отдалечен достъп. Към цената да се включи монтаж, 

инсталация и настройка. 

 

Офертите се приемат до 13.12.2019 г. всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в 

звеното за административно обслужване на РЗИ –Бургас или на е-mail: rzi@rzi-burgas.com. 

 

За контакти и информация относно информационната мрежа и наличното 

оборудване на възложителя: Павлина Цонева-тел. 0887 908927,  056/807 313 и Гинка 

Генова- тел. 056/807 310.  

 

Подаването на индикативна оферта не ангажира по никакъв начин възложителя с 

избор на  конкретен изпълнител, нито може са послужи на потенциални кандидати за 

получаване на конкретно предимство в хода на процедурите по избор на изпълнител. 

 

 

 

 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ:  ______/п/_____ (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

 

Директор на Регионална здравна инспекция 
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