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Дата: 16.03.2017 г.  УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на осн. чл.23 от ЗЗЛД 

 

     АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

От заседанието на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на антивирусен продукт 

за сигурност на техниката на БНР“ 

 

I. Комисията, назначена със Заповед № АВ-319/06.03.2017 г. на Генералния 

директор на БНР да разгледа и оцени получените оферти за участие в процедурата с 

предмет „Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“ 

проведе закрито заседание в програмно-редакционната сграда на БНР, което започна 

на 07.03.2017 г. от 14:00 часа. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни 

технологии“ 

Членове: Стефка Маринова – счетоводител в отдел „Счетоводство”;  

Милен Митев – старши юрисконсулт; 

 

III. След получаване на списъка с участниците, подали оферти, председателят 

на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията на участниците по 

реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. Оферта на „ХАЙ КОМПЮТЪРС“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника съдържа декларации за липсата 

на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и 

декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

При разглеждане на техническото предложение на участника, комисията 

установи, че в него не е посочен антивирусният продукт, който участникът предлага. 

Предложението на участника преписва дословно минималните изисквания на 

техническата спецификация за процедурата, без да става ясно по какъв начин ще бъде 

изпълнена поръчката.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага участникът „Хай 

компютърс“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. Съгласно условията на обявата и техническата 

спецификация, участниците в процедурата трябва да осигурят антивирусен продукт за 

сигурност на техниката на БНР. Участникът „Хай компютърс“ ЕООД не е описал в 

техническото си предложение начинът на изпълнение на предмета на поръчката и не е 
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посочил предлагания от него антивирусен продукт. Това е равносилно на липсата на 

техническо предложение, тъй като комисията няма как да разбере по какъв начин 

участникът смята да изпълни поръчката и дали този начин отговаря на изискванията на 

възложителя. 

 

2. Оферта на „КОНТРАКС“ АД 

Комисията установи, че офертата на участника съдържа декларации за липсата 

на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и 

декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Техническото и ценово 

предложение са подписани от упълномощено лице, като към офертата е приложено 

изрично писмено пълномощно. 

 

Техническото предложение на участника отговаря на условията на възложителя и 

съдържа декларация за срока на валидност на офертата и декларация за приемане 

на условията на проекта на договор. Участникът предлага да предостави правото на 

ползване на антивирусен продукт McAfee Complete Endpoint Threat Protection. 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е както следва: 

- Обща стойност за изпълнение на поръчката – 65 330 лв. без ДДС; 

- Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца; 

- Срок на валидност на офертата – до 06.06.2017 г. 

 

3. Оферта на „СЪПОРТИВО“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника съдържа декларации за липсата 

на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и 

декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Техническото и ценово 

предложение са подписани от упълномощено лице, като към офертата е приложено 

изрично писмено пълномощно. 

 

Техническото предложение на участника отговаря на условията на възложителя и 

съдържа декларация за срока на валидност на офертата и декларация за приемане 

на условията на проекта на договор. Участникът предлага да предостави правото на 

ползване на антивирусен продукт F-Secure Business Suite Premium и F-Secure Messaging 

Security Gateway. Предложението на участника за изпълнение на поръчката е както 

следва: 

- Обща стойност за изпълнение на поръчката – 64 987 лв. без ДДС; 

- Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца; 

- Срок на валидност на офертата – до 06.06.2017 г. 

 

4. Оферта на „С & Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника съдържа декларации за липсата 

на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и 

декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Техническото и ценово 
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предложение са подписани от упълномощено лице, като към офертата е приложено 

изрично писмено пълномощно. 

 

Техническото предложение на участника отговаря на условията на възложителя и 

съдържа декларация за срока на валидност на офертата и декларация за приемане 

на условията на проекта на договор. Участникът предлага да предостави правото на 

ползване на антивирусен продукт Trend Micro Smart Protection Complete. Предложението 

на участника за изпълнение на поръчката е както следва: 

- Обща стойност за изпълнение на поръчката – 61 769 лв. без ДДС; 

- Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца; 

- Срок на валидност на офертата – до 06.06.2017 г. 

 

V. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следните 

решения:  

С оглед извършването на преценка за съответствие на предложените от 

участниците технически решения с изискванията на възложителя, на основание чл. 104, 

ал.5 от ЗОП да изиска от участниците в процедурата да представят разяснения и 

допълнителни доказателства относно данните, посочени в техническите им 

предложения, както следва: 

 

Официален документ от производителя на предлаганата от тях система, в който 

да са описани следните поддържани от системата функции и начина на тяхната 

работа: 

 Система за следене на състоянието на системите в реално време и 

забраняваща зловредните действия на zero-day заплахи, която да включва greyware 

защита (изпълнение на процеси, които все още не са установени като зловредни или 

добри). 

От документа трябва да става ясно как се следи състоянието на защитените 

системи в реално време и как работи блокирането на изпълнението на процеси преди 

да са класифицирани като зловредни? 

 Система за обмен на данните от имплементираните решения за сигурност в 

реално време. 

От документа трябва да става ясно каква е използваната система за обмен на 

security данни в реално време от всичките решения (например от endpoint сигурността 

към email сигурността) 

 Централизирана конзола за управление, разпределяща множество функции за 

изпълнение от единичен клиентски агент. 

От документа трябва да става ясно, че предложеното решение използва една 

конзола за управление и само един агент за следните функционалности: 

- Антивирус за Windows, MAC, Linux; 

- Host IPS за работни станции, работещи с Windows ОС; 

- Application Control за работни станции, работещи с Windows ОС; 

- Защита от spyware и adware; 

- Statefull защитна стена(firewall); 

- Управление на устройства (Device control) – управление на CD/DVD, USB … които 

могат да се свържат с PC; 

Филтриране на URL и изготвяне на отчети 
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2. Участниците да представят изисканите документи в срок до 17:00 ч. на 

10.03.2017 г. 

 

3. Председателят на комисията да изготви и изпрати писмени искания до 

допуснатите участници в срок до 17:00 ч. на 08.03.2017 г. 

 

VI. Заседанието на комисията приключи на 07.03.2017 г. в 16:00 ч. 

 

VII. Комисията се събра на ново заседание на 14.03.2017 г. от 10:00 ч. в 

програмно-редакционната сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни 

технологии“ 

Членове: Стефка Маринова – счетоводител в отдел „Счетоводство”;  

Милен Митев – старши юрисконсулт; 

 

VIII. Комисията установи, че в определения срок са постъпили разяснения и 

допълнителни доказателства от следните участници: 

 

1. „КОНТРАКС“ АД, вх. № ОП-56/10.03.2017 г. – 14:00 ч.; 

2. „СЪПОРТИВО“ ЕООД, вх. № ОП-57/10.03.2017 г. – 16:03 ч. 

3. „С & Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вх. № ОП-58/10.03.2016 г. – 15:30 ч. 

 

IX. 1. След като разгледа представените документи от участника „Контракс“ АД, 

Комисията взе следното решение: 

Допуска офертата на участника до оценяване, съобразно определения от 

възложителя критерий: „най-ниска цена“. 

Мотиви: техническото предложение на участника отговаря на поставените от 

възложителя изисквания, съгласно техническата спецификация на процедурата. 

 

2. След като разгледа представените документи от участника „Съпортиво“ ЕООД, 

Комисията взе следното решение: 

Допуска офертата на участника до оценяване, съобразно определения от 

възложителя критерий: „най-ниска цена“. 

Мотиви: техническото предложение на участника отговаря на поставените от 

възложителя изисквания, съгласно техническата спецификация на процедурата. 

 

3. След като разгледа представените документи от участника „С & Т България“ 

ЕООД, Комисията взе следното решение: 

Допуска офертата на участника до оценяване, съобразно определения от 

възложителя критерий: „най-ниска цена“. 

Мотиви: техническото предложение на участника отговаря на поставените от 

възложителя изисквания, съгласно техническата спецификация на процедурата. 

 

 

X. Комисията извърши оценяване на офертата на участниците съобразно 

предварително обявения от възложителя критерий – „най-ниска цена“, както следва: 

 

1. Участникът „Контракс“ АД с предлагана цена – 65 330 лв. без ДДС; 

2. Участникът „Съпортиво“ ЕООД с предлагана цена – 64 987 лв. без ДДС; 
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3. Участникът „С & Т България“ ЕООД с предлагана цена – 61 769 лв. без ДДС; 

 

 

XI. Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира подадените 

оферти за изпълнение на поръчката както следва: 

 

1. На първо място – офертата на „С & Т България“ ЕООД с предложена цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 61 769 лв. без ДДС; 

2. На второ място – офертата на „Съпортиво“ ЕООД с предложена цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 64 987 лв. без ДДС; 

3. На трето място – офертата на „Контракс“ АД с предложена цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 65 330 лв. без ДДС; 

 

 

VI. Заседанието на комисията приключи на 14.03.2017 г. в 14:00 ч. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 15.03.2017 г. 

 

 

Комисия: 

Андрей Петренко:    (п.) заличен на осн. чл.23 от ЗЗЛД 

 

Стефка Маринова:    (п.) заличен на осн. чл.23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на осн. чл.23 от ЗЗЛД 

 

 


