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Описание на дейностите по обслужване на компютърна техника
1-во 
ниво

2-во 
ниво

3-во 
ниво

Цени в EUR без ДДС
Цени за месечно обслужване в EUR без ДДС за 1 компютър 10 15 20
Цени за месечно обслужване в EUR без ДДС за сървър 40 60 80

Планирани посещения без ограничение на продължителността в рамките на
календарен месец* 

1 път
До 2

пъти
До 3
пъти

Поддръжка на компютърна мрежа √ √ √
Поддържане и настройка на фирмена електронна поща √ √ √
Безплатна  помощ  и  консултации  през  телефон,  Skype  и  софтуер  за
отдалечен достъп

√ √ √

Актуализация на антивирусния софтуер и проверка за вируси √ √ √
Архивиране на фирмена поща, документи и настройки √ √ √
Гарантирано  посещение**  при  инцидентен  проблем  извън  планираните
безплатни посещения със срок за реакция 24 часа 4 часа 2 часа

Цена без ДДС на всеки започнат допълнителен час при посещения извън
планираните 20 15 10

Помощ при работа и проблеми с операционната система, офис пакети, 
браузъри,
поща

√ √

Осигуряване дистанционен достъп до компютрите на служителите √ √
Поддръжка  и  обновяване  на  операционната  система  и  офис  пакети,
браузъри, поща

√ √

Диагностика, ремонт и подмяна на дефектиралите модули при възникване
на хардуерни проблеми

√ √

Запис на архивите на външен носител √
Профилактика един път годишно на всеки компютър √
Консултации за оптимизиране на хардуерната конфигурация на всеки 
компютър, предложение за планова подмяна на важни модули с цел 
сигурност на данни и безотказна работа.

√

Консултации за оптимизиране на   софтуера - лицензиране, ъпдейт с нови
версии,  съвместимост  със  закупените  до  момента  приложения,
предложения за закупуване на нов софтуер и др

√

Цена без ДДС за консултации по телефон и през Интернет на всеки започнат час

Без абонамент 30 EUR

Без абонамент по спешност в рамките на деня 40 EUR

Цена без ДДС за посещение на място на всеки започнат час

Без абонамент 50 EUR

Без абонамент по спешност в рамките на деня 60 EUR
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* Цената на абонамента се отнася само за компютърната техника, инсталирана на 

територията на град СОФИЯ. Допълнителните разходи, свързани с пътуване, дневни и 

квартирни (при нужда) се договарят отделно. 

  **Aбонаментното обслужване се извършва в работно време - от понеделник до петък  от 

9.30 до 17.30 ч.
В извънработно време, при възможност за посещение или отдалечен достъп, 
цените се увеличават с 50%, а в празнични дни - със 100%

Валидност – 31.12.2020
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