
Меморандум
между Българската асоциация по информационни технологии

(БАИТ) и Майкрософт България

Днес, 25 юли 2001 г., се подписа следният меморандум между Милчо Боров,
председател на БАИТ, и Теодор Милев, управляващ директор на Майкрософт
България

ОТНОСНО:
Предоставяне на БАИТ правото на колективен партньор на Майкрософт при

включване на фирми от сферата на информационните технологии в договора
"Открито абонаментно лицензионно споразумение " (OSL) на Майкрософт.

1.  Фирмите от ИТ бранша добиват правото да се включват в договора "Открито
абонаментно лицензионно споразумение " (OSL) на Майкрософт при 50% намаление
на базовата цена. Това намаление е в сила до 1 септември 2001 г.

2.  Фирмите от ИТ бранша с под 25 компютъризирани работни места могат да
участват в OSL чрез колективния браншови OSL договор на БАИТ.

3.  Договорът OSL включва следните базови продукти:  MS Windows 2000 Profes-
sional Upgr., MS Office XP Professional и MS Back Office 2000 CAL, както и безплатно
обновяване до най-новите версии на продуктите за времето на абонамента.

4.  БАИТ получава търговската отстъпка, предвидена за дилърите, при сключване
на всяка една от сделките по това споразумение. БАИТ има правото да предоставя
тази отстъпка на самите фирми или да я задържа за себе си.

5.  Крайната годишна абонаментна цена за фирмите от ИТ бранша е:
- 89 USD за работно място, което не разполага с лицензен софтуер на Майкрософт;
- за работно място, за което вече има закупен лицензен софтуер на Майкрософт -

45 USD за първата година на абонамента.

6.  Сключването на договор с Майкрософт за абонаментно обслужване (OSL) e
възможно, когато всички инсталирани компютърни работни места във фирмата са
включени в договора OSL.

7.  Договорите OSL се сключват при договорените тук цени и при установената от
Майкрософт процедура, включително деклариране на броя на инсталираните във
фирмата компютри.

Милчо Боров Теодор Милев

Председател на Българската асоциация Управляващ директор на 
по информационни технологии Майкрософт България


