УВАГА!
Прийом пропозицій на закупівлю ліцензій на використання
програмного забезпечення «MICROSOFT ENTERPRISE»
Державне підприємство спиртової та лікерогорілчаної
(ЄДРПОУ:

промисловості
37199618)

«Укрспирт»

проводить

прийом

комерційних пропозицій на закупівлю ліцензій
на використання програмного забезпечення
«MICROSOFT ENTERPRISE» у 2018 році.


Учасник повинен мати статус Microsoft LSP (Licensing Solutions Partner) з наданням
відповідних актуальних підтверджуючих документів.

1.
Технічне завдання на закупівлю ліцензій / субліцензій на право використання
програмного забезпечення виробництва корпорації Microsoft ДК 021:2015: 48771000-3 —
Пакети службового програмного забезпечення загального призначення CPV: 487710003ДК 016:2010:58.29.5 — Послуги щодо видання ліцензії на право користування
програмним забезпеченням.
Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ НА ВИКОРИСТАННЯ ПЗ «MICROSOFT ENTERPRISE»
Од.
Код
Найменування Ліцензій
Кіль-ть
№ п/п
вим.

2.








1

7NQ-00302

2
3

H04-00232
T9L-00222

4

6VC-02567

5
6
7

AAA-12414
AAA-10842
T6A-00024

SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic
CoreLic
SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL
SysCtrStd ALNG LicSAPk MVL 2Proc
WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SubsVL MVL
PerUsr
CCALBrdgO365 Alng MonthlySub Per User
Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
O365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
1
6
70
250
200
50

Загальні вимоги відбору контрагентів для прийняття участі у конкурсі:
Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції
наступні документи:
Підтверджуючі документи щодо наявності статусу Microsoft LSP (Licensing Solutions Partner).
Копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
Копію або оригінал документа, що підтверджує повноваження щодо підпису договору та
документів пропозиції учасника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення,
довіреність, доручення або інший документ тощо);
Довідка у довільній формі із детальною інформацією про контрагента; із зазначенням
банківських реквізитів контрагента.

3.
З приводу надання комерційних пропозицій звертайтесь за номерами телефонів:
Начальник відділу програмного забезпечення
та інформаційної безпеки ДП «Укрспирт»
Бігун Д.В.
067-352-50-80
Комерційні пропозиції надсилайте на електронну адресу:
d.bigun@ukrspirt.com.

