
                Пазарна консултация №45445 с предмет „Закупуване на лицензи за офис-пакет“ 

 

Гр. София         17.09.2020 

 

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

във връзка с подоготквата за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозната 

стойност по пазарна консултация №45445 с предмет „Закупуване на лицензи за офис-пакет“ 

 

 

От: Скуалио България ЕООД част от Squalio Group (SIA DPA) с адрес на регистрация: ул. Бигла 

№64, Офис 1, р-н Лозенец, гр. София 1164, България, ЕИК: 204035837; Тел.: +359 893 584 597; 

Email: info.bg@squalio.com  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Във връзка с обявената пазарна консултация с посочения по-горе предмет Ви предоставяме 

нашето индикативно предложение за продукт и цена както следва: 

 

Опция №1 - Закупуване на лицензите през MPSA споразумение. 

Лицензионна 
програма SKU Име на продукта Количество Единична цена Общо цена 

MPSA AAA-03499 Office Std Dev SL* 2243  €               345,00   €     773 835,00  

MPSA AAA-03509 Office Pro+ Dev SL* 2243  €               470,00   €  1 054 210,00  

 

Опция №2 - Закупуване на лицензите през MPSA споразумение с добавена софтуерна 

осигуровка (SA) за 3 години. 

Лицензионна 
програма SKU Име на продукта Количество Единична цена Общо цена 

MPSA AAA-03500 Office Std Dev LSA 2243  €               645,00   €  1 446 735,00  

MPSA AAA-03510 Office Pro+ Dev LSA 2243  €               879,00   €  1 971 597,00  

 

Опция №3 - Годишен абонамент през CSP споразумение. 

Лицензионна 
програма SKU Име на продукта Количество Единична цена Общо цена 

CSP AAA-06244 
Microsoft 365 Apps 
for enterprise 2243  €               154,20   €     345 870,60  

CSP AAA-06227 Office 365 E3 2243  €               235,92   €     529 168,56  

CSP AAA-25267 Office 365 E5 2243  €               412,92   €     926 179,56  
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Опция №4 - Абонамент за EAS споразумение с включена софтуерна осигуровка (SA). Цената е 

за година с тригодишно обвързване. 

Лицензионна 
програма SKU Име на продукта Количество Единична цена Общо цена 

EAS 269-05623 
OfficeProPlus ALNG 
LicSAPk MVL 2243  €               162,00   €     363 366,00  

 

 

**SA – Software Assurance (софтуерна осигуровка) 

**SA привилегии: 

SA_InteractiveBenef
itsChart.pdf

 

 

Всички посочени цени са в Евро без включен ДДС; 

Доставка: 

Времето за доставка по всяка една от позициите е 15 (петнадесет) работни дни от подписване 

на договор и възлагателно писмо; 

 

Начини на плащане: 

Опция №1, Опция №2 се заплащат еднократно при подписване на договор, като Опция №2 

дава допълнителни функционалности на лицензите чрез софтуерната осигуровка (SA), която е 

валидна за 3 (три) години. При тези опции притежавате лицензите завинаги.  

 

Опция №3 се заплаща еднократно на годишна база или може да бъде разделена на 12 

месечни вноски. Опцията с месечно заплащане и дава гъвкавост и възможности за промяна на 

лицензите на ежедневна база и следователно зa намаляване/увеличаване на използваните 

лицензи и планове. Има вариант за самостоятелно управление/активиране/деактивиране на 

лицензи от служителите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или чрез нас. Лицензите посочени в тази 

опция са абонаментни лицензи с едногодишен абонамент. 

 

Опция №4 включва лицензи със софтуерна осигуровка (SA) и 3 (три) годишен договор. 

Лицензите посочени в тази опция са абонаментни лицензи. 

Скуалио България ЕООД се съгласява да обезпечи изпълнението по евентуалната поръчка като 

предостави банкова гаранция, застраховка която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя или желана форма на обезпечение от страна на възложителя. 

Скуалио България ЕООД гарантира изпълнението на поръчката и своите задължения с 

гаранция за изпълнение в  размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. 

Всички разходи за гаранция са за сметка на Скуалио България ЕООД. Възложителят има право 

АЕЦ Вх. №  Ф-5401 / 18.09.2020  г.

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/software-assurance-by-benefits?activetab=software-assurance-by-benefits-tab%3aprimaryr2


                Пазарна консултация №45445 с предмет „Закупуване на лицензи за офис-пакет“ 

да задържи изцяло или частично гаранцията за при пълно или частично неизпълнение на 

задълженията по договора от страна на изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване 

на договор по вина на изпълнителя, съответно при възникване на задължения за изпълнителя 

за връщане на авансово платени суми (ако има такива). В тези случаи, възложителят има право 

да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на изпълнителя за 

неизпълнението. 

Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на 

размера на начислените неустойки и обезщетения по договора, поради неизпълнение на 

задълженията на изпълнителя. 

Скуалио България ЕООД изразява готовност за преговори относно гаранция и условия на 

изпълнение, които удовлетворяват „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

Скуалио България ЕООД изразява готовност да предостави дедикиран акаунт мениджър, който 

да бъде 24/7 на разположение на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за всякакви въпроси. 

При избор на опция О365/М365, Скуалио България ЕООД изразява готовност да предостави 

къстъмизирана платформа за провизиране и самостоятелно управление на този тип лицензи 

от системните администратори на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

При избор на опция О365/М365, Скуалио България ЕООД изразява готовност да раздели 

годишната цена на 12 (дванадесет) месечни вноски или да даде гъвкавост и месечно 

заплащане на база количеството използвани лицензи за всеки месец. 

Скуалио България ЕООД изразява готовност да предостави 3 (три) седмичен безплатен ИТ 

преглед, който да помогне при избора на подходящ Office пакет за нуждите на „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД независимо дали ще участва в евентуално проведения конкурс на база пазарното 

проучване. 

Скуалио България изразява готовност да предостави обучение на системните администратори 

относно функционалностите на избраните Office пакети, съпорт и поддръжка при нужда. 

 

Лице за контакт: 

Димитър Кушвалиев – Търговски Директор Скуалио България ЕООД 

Тел.: +359 893 584 597 

Email: info.bg@squalio.com ; dimitar.kushvaliev@squalio.com  

Адрес за кореспонденция: Бул. „Джеймс Баучър“ 76А, Hill Tower, ет. 3, гр. София 1407 

www.squalio.com 

 

 

С Уважение, 

Скуалио България ЕООД 
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Software Assurance Benefits: Entitlement summary
Commercial and Government Offerings

Using this chart

To learn more

www.microsoft.com/licensing 

https://www.microsoft.com/en-

us/licensing/licensing-

programs/select

. 

Enterprise Agreement program 

guide

https://www.microsoft.com/en-

us/licensing/licensing-
programs/software-assurance-by-

benefits

Typical size (number of devices) 5 to 250 5 to 250 5 to 250 more than 250 more than 250 more than 5002

Software Assurance Optional Included Included Optional Optional Included

New Version Rights

Planning Services3

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)

Windows Virtual Desktop Access Rights (VDA)

Windows 10 Enterprise per User Add-on availability

Windows To Go Use Rights

3

Fail-over Rights

Microsoft Dynamics CustomerSource

Step-up License availability

Spread Payments

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/software-assurance-default
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/select
https://download.microsoft.com/download/8/9/A/89A3F8B9-94DE-4956-A56E-F6D2B215D0E6/Enterprise_Agreement_Program_Guide.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/software-assurance-by-benefits


Software Assurance Benefits: Entitlement summary
Commercial and Government Offerings

New Version Rights
Licensed products with Software Assurance coverage can be upgraded to the latest version of that product made 
available during the covered period.

Windows Virtual Desktop Access Rights (VDA) Enables users to access virtual instances of Windows in a variety of user scenarios.

You may add Windows 10 Enterprise per User Add-on for a primary user with a primary device with active Windows 10 
Enterprise coverage, or an active Windows VDA subscription.

Windows To Go Use Rights
Enables IT administrators to provide users with a bootable corporate Windows image that can 
include line-of-business applications, settings, and corporate data on a compatible USB 
storage device.

Enterprise Source Licensing Program Provides access to Windows source code for internal development and support.

Office Online Services and Office Online Server
Office Online Server (OOS) provides browser-based versions of Word, PowerPoint, Excel, and 
OneNote from on-premises environments.

Office Online Services and Office Online Server eligibility and usage is based on licensing coverage for qualifying 
applications and online services. For details, refer to the Microsoft Product Terms.

Office Roaming Use Rights
The single primary user of the licensed device may remotely access Office, Project and Visio 
running on server from a qualifying third-party device or run the software in a virtual 
environment from a qualified third-party device.

Allows Exchange Server 2019 customers to access their voice messages from Outlook.
Customers with active Software Assurance for Exchange Server Standard 2019 or Exchange Server Enterprise 2019.

Servers – Self-Hosted Applications

The Self Hosting benefit allows customers with Software Assurance to provide their own 
software as a hosted service using a combination of Microsoft Software and their own 
software to create a unified solution (“Unified Solution”), subject to the terms outlined in the 

Microsoft Product Terms.

The hosted software must fit the definition of a Unified Solution, and only certain Microsoft products are eligible for 
Self-Hosting. For details refer to the Microsoft Product Terms.

Refer to the Microsoft Product Terms for complete details about permitted use of License Mobility.

Provides in-depth technical classroom training for IT professionals and developers.

Provides Office 365 Home or Personal subscriptions or Office Professional Plus at a significant 
discount

Employees of organizations with SAM coverage for the Application Pool may purchase Office 365 Home or Personal 
subscriptions at a discount. For each unit of Office software covered with Software Assurance, a user of the licensed PC 
or device may acquire at a low cost one copy of that software for use at home.

Problem Resolution Support

Servers – Disaster Recovery Rights

Fail-over Rights are applicable to only certain Microsoft servers (SQL Server 2019 and Dynamics 365 Operations Server) 
and require active Software Assurance. For detail on benefit terms and conditions, refer to the Microsoft Product Terms.

Microsoft Dynamics CustomerSource
Microsoft Dynamics CustomerSource is an online portal that includes a broad set of product 
and service support resources for Dynamics customers with Software Assurance coverage.

Microsoft Dynamics customers with active Software Assurance or an Online Subscription will have access to 
CustomerSource.

Step-up License availability
To get a Step-up license, you need a license for the qualifying, earlier product. For details, refer to the Microsoft 
Product Terms.

1Deployment Planning Services and Training Vouchers will be retired from Software Assurance in January 2022.  2Indicates benefits that may also be available to customers licensed for Microsoft Intune and/or Windows VDA subscription.
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