
             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор № 46/18.01.2013 г. 

www.eufunds.bg           1 
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

На 27.10.2015 г., от 10:00 ч. в изпълнение на Заповед No РД-54/22.10.2015 г. на 

Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него комисия 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, 

внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки и обучение, във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, 

BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, финансиран от 

оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“, в състав: 

 

Председател: Ана Костадинова Миткова – директор на дирекция „Регистър и 

мониторинг на обществените поръчки“ и 

 

Членове: 

1. Сашка Иванова – началник на отдел „Мониторинг на обществените 

поръчки”, дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки“; 

2. Есма Панжилова – главен експерт в отдел „Мониторинг на обществените 

поръчки“, дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки“; 

3. Eлена Христова – главен юрисконсулт в дирекция „Финансово-стопанска, 

административно-правна и информационна дейност“; 

4. Димитрина Иванова – главен сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ 

и контрол на обществените поръчки“, 

 в сградата на Агенцията по обществени поръчки в гр. София, ул. „Леге“ № 4, ет. 

5, зала 503, продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите на 

участниците. 

 

I. Разглеждане на допълнително представените документи на основание чл. 

68, ал. 8, 9, 10 и 11 от ЗОП относно съответствието на участниците с критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

В протокол № 1 от 22.10.2015 г. комисията е посочила липсващите документи 

и/или несъответствията с критериите за подбор. Протоколът е изпратен на участниците 

на 23.10.2015 г.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с допълнителни документи на 

участниците, постъпили в законоустановения срок: 
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I.1. Относно Участник № 2 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“, комисията установи 

следното: 

С писмо вх. № 40-02-35 от 26.10.2015 г. – 11:41 ч., подадено в непрозрачен 

запечатан плик с посочено наименование на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс, електронен адрес и предмет на поръчката, участникът е представил 

заверено копие на оторизационно писмо от производителя ТП „Фуджицу Текнолъджи 

Солюшънс“ ООД. 

 

След като се запозна с допълнително предоставените на основание чл. 68, ал. 9 

от ЗОП документи, комисията единодушно реши, че участникът отговаря на 

критериите за подбор и на изискванията на възложителя, с оглед на което офертата се 

допуска до следващия етап – преглед на документите в Плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“. 

 

I.2. Относно Участник № 3 ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“, комисията установи 

следното: 

С писмо вх. № 40-02-36 от 26.10.2015 г. - 15.35 ч., подадено в непрозрачен 

запечатан плик с посочено наименование на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс, електронен адрес и предмет на поръчката, участникът е представил 

подписан списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец 

№ 1. 

След като се запозна с допълнително предоставените на основание чл. 68, ал. 9 

от ЗОП документи, комисията единодушно реши, че участникът отговаря на 

критериите за подбор и на изискванията на възложителя, с оглед на което офертата се 

допуска до следващия етап – преглед на документите в Плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“. 

 

II. На 28, 29, 30 октомври и 2 ноември 2015 г., комисията в пълен състав 

продължи своята работа и разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ на допуснатите участници. На заседанията на комисията на 

28 и 30 октомври 2015 г. присъства и г-н Александър Ценов – консултант относно 

техническите предложения на участниците. На 2 ноември 2015 г. в 9:10 ч. консултантът 

предаде изготвеното си становище относно техническите предложения на участниците. 

След като комисията обобщи резултатите от разглеждането на техническите 

предложения на участниците и като взе предвид становището на консултанта, установи 

следното: 

 

II.1. Относно техническото предложение на Участник № 1 „Телелинк“ ЕАД: 

1) Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение 

№ 16), съдържа описание на предвидените от участника дейности по изпълнение на 

поръчката, съответните срокове за изпълнението им, както и интернет адреси на 

официалните Web сайтове на производителите, откъдето да се верифицира дали 

http://www.eufunds.bg/


             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор № 46/18.01.2013 г. 

www.eufunds.bg           3 
 

предложеното оборудване отговаря на заложените минимални изисквания на 

възложителя. 

2) Съгласно образеца на техническо предложение, за т. 13, 14, 15 и 16 

участникът следва да предостави информация за вида, типа, версията, наличието на 

абонаментна такса за следгаранционна техническа поддръжка и др. данни за лицензите. 

За т. 14 липсва информация за версията на софтуера за създаване на резервни 

копия и архивиране и наличието на абонаментна такса за следгаранционна техническа 

поддръжка. 

За т. 13, 15 и 16 липсва информация относно наличието на абонаментна такса за 

следгаранционна техническа поддръжка. 

 

На основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП комисията реши да поиска разяснения от 

„Телелинк“ ЕАД относно направените констатации по т. 13, 14, 15 и 16 от техническото 

предложение. 

 

II.2. Относно техническото предложение на Участник № 2 ДЗЗД „Аксиор-

Енвизимо“: 

1) Техническото предложение съдържа описание на предвидените от участника 

дейности по изпълнение на поръчката, съответните срокове за изпълнението им, както 

и интернет адреси на официални Web сайтове на производителите, откъдето да се 

верифицира дали предложеното оборудване отговаря на заложените минимални 

изисквания на възложителя. 

2) В техническото предложение, т. 6 участникът следва да предостави детайлно 

описание на предлаганото решение, включително способите за реализиране на 

сървърните роли/услуги и използваните лицензи. 

В предложението на участника липсва детайлно описание на предлаганото 

решение, включително способите за реализиране на сървърните роли/услуги и 

използваните лицензи. 

3) За т. 8 (два броя устройства за филтриране на трафика) при проверка в 

официални интернет адреси на производителя се установи: 

- за ред 14 от таблицата - не е налична информация за декларираната от 

участника възможност за виртуализация на софтуерно ниво с капацитет минимум 2 

виртуални инстанции с опция за увеличение; 

- за ред 15 от таблицата - не е налична информация за декларираната 

възможност за  резервиране и разпределяне на натоварването. 

4) В т. 9 (два броя сървърни конфигурации), ред 16 и т. 10 (един брой дисков 

масив), ред 15 възложителят изисква гаранционна поддръжка, съответстваща напълно 

на т. 3.4.2 от техническата спецификация, включваща труд и резервни части. 

Относно сървърните конфигурации и дисковия масив в предложението си 

участникът декларира, че е осигурена хардуерна поддръжка от производителя, без 

изрично да е указано, че в нея се включват труд и резервни части. 
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5) Съгласно образеца на техническо предложение, за т. 13, 14, 15 и 16 

участникът следва да предостави информация за вида, типа, версията, наличието на 

абонаментна такса за следгаранционна техническа поддръжка и др. данни за лицензите. 

За т. 14 липсва информация за версията на софтуера за създаване на резервни 

копия и наличието на абонаментна такса за следгаранционна техническа поддръжка. 

За т. 13, 15 и 16 липсва информация относно  наличието на абонаментна такса за 

следгаранционна техническа поддръжка. 

6) В т. 14 (софтуер за създаване на резервни копия и архивиране), ред 12 

възложителят е поставил изискване софтуерът да има възможност за възстановяване на 

отделни писма и контакти от резервно копие на системата за електронна поща. 

На официалния интернет адрес на производителя липсва информация за 

декларираната от участника възможност на предлагания софтуер за създаване на 

резервни копия и архивиране по отношение на предлаганата система за електронна 

поща. 

 

На основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП комисията реши да поиска разяснения за 

заявените от участника ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ данни, както и допълнителни 

доказателства, потвърждаващи декларираните от участника възможности по т. 6, 8, 9, 

13, 14, 15 и 16 от техническото предложение. 

 

II.3. Относно техническото предложение на Участник № 3 ДЗЗД „ЦАПК 

Прогрес“: 

1) Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Приложение 

№ 16), съдържа описание на предвидените от участника дейности по изпълнение на 

поръчката, съответните срокове за изпълнението им, както и интернет адреси, откъдето 

да се верифицира дали предложеното оборудване отговаря на заложените минимални 

изисквания на възложителя. 

2) В техническото предложение, т. 6 участникът следва да предостави детайлно 

описание на предлаганото решение, включително способите за реализиране на 

сървърните роли/услуги и използваните лицензи. 

В предложението на участника липсва детайлно описание на предлаганото 

решение, включително способите за реализиране на сървърните роли/услуги и 

използваните лицензи. 

3) За т. 7 (два броя устройства за мрежова комутация) при проверка в официален 

интернет сайт на производителя се установи: 

- за ред 10 от таблицата - изискването за „USB порт за външна памет“ не е 

изпълнено. Предвиден е USB порт за конфигуриране; 

- за ред 11 от таблицата - изискването за „Конзолни портове“ не е изпълнено. 

Предвиден е 1 RJ45 console/management port with RS232 signaling; 

- за ред 17 от таблицата - стойността  на параметъра „количество на листите за 

достъп“ се различава от стойността, указана на официалния интернет сайт на 

производителя. Според стойността на официалния интернет сайт на производителя, 
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предложеното устройство не отговаря на изискванията на възложителя по отношение 

на този параметър; 

- за ред 30 от таблицата при проверка в предоставения от участника интернет 

адрес се установи, че предложеното устройство не поддържа листи за достъп за отделен 

порт, а само за достъп за VLAN и за маршрутизиращ интерфейс. 

Наред с горните констатации, комисията установи, че: 

- за ред 13 от таблицата - липсва информация за „Капацитет на 

маршрутизиращата таблица“, като по този начин не се потвърждава декларацията на 

участника по този показател; 

- за ред 14 от таблицата - липсват конкретни данни относно изискването за 

„Размер на разширената Ethernet рамка“; 

- за ред 15 от таблицата - липсват конкретни данни относно изискването за 

„Усреднена продължителност на безпроблемна работа (MTBF)“; 

- за ред 16 от таблицата - липсват конкретни данни относно изискването за 

„Размер на поддържаните класове трафик на порт“; 

- за ред 25 от таблицата - липсват данни в потвърждение на изискването „Да 

може да балансира между различните маршрути, когато те са с еднакви метрики“; 

- за ред 27 от таблицата - липсват данни в потвърждение на изискването „Да 

поддържа протокол за резервираност на шлюза по подразбиране“; 

- за ред 29 от таблицата - липсват данни в потвърждение на изискването „Да 

може да предотвратява фалшификацията на IP пакетите с помощта на 

маршрутизиращата таблица“. 

 

4) За т. 8 (два броя устройства за филтриране на трафика) при проверка в 

официален интернет сайт на производителя се установи: 

- за ред 14 от таблицата - не е налична информация за възможността за 

виртуализация на софтуерно ниво с капацитет минимум 2 виртуални инстанции с 

опция за увеличение; 

- за ред 15 от таблицата - не е налична информация за декларираната 

възможност за  резервиране и разпределяне на натоварването. 

5) За т. 10 (един брой дисков масив) при проверка в официален интернет сайт на 

производителя
1
 се установи: 

 - за ред 7 от таблицата - посочената стойност по отношение на параметъра „да 

поддържа управление на минимум 230 диска“ не се потвърждава и е налице 

несъответствие между предложеното устройство и изискванията на възложителя по 

отношение на този параметър; 

 - за ред 11 от таблицата - посочената стойност по отношение на параметъра „Да 

има минимум 8 Fibre Channel порта, всеки по 8Gbps“ не се потвърждава и е налице 

несъответствие между предложеното устройство и изискванията на възложителя по 

отношение на този параметър; 

                                                 
1
 Интернет адресът, предоставен от участника, не е на производителя и е неактивен. 
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 - за ред 12 от таблицата - посочената стойност по отношение на параметъра „Да 

поддържа FC, FCoE, iSCSI блок протоколи за свързаност“ не се потвърждава относно 

FCoE и е налице несъответствие между предложеното устройство и изискванията на 

възложителя по отношение на този параметър. 

6) За т. 11 (два броя непрекъсваеми електрозахранващи източници), ред 13 от 

таблицата при проверка в предоставения от участника интернет адрес се установи, че 

изискването по отношение на параметъра нормално време за бекъп при 50% 

натоварване не се изпълнява. Налице е несъответствие с изискването на възложителя 

по отношение на този параметър. 

7) Наред с горните констатации, комисията установи, че при описание на 

предложението за изпълнение на поръчката за т. 7, 8, 10 и 12 участникът преповтаря 

минималните изисквания на възложителя без да декларира конкретните си 

предложения. В тази връзка не може да се направи ясен извод, че участникът се 

ангажира да предостави оборудване, което да покрие съответните минимални 

изисквания на възложителя. 

8) Съгласно образеца на техническо предложение, за т. 13, 14, 15 и 16 

участникът следва да предостави информация за вида, типа, версията, наличието на 

абонаментна такса за следгаранционна техническа поддръжка и др. данни за лицензите. 

За т. 13, 14, 15 и 16 липсва информация относно наличието на абонаментна такса 

за следгаранционна техническа поддръжка. 

За т. 16 липсва предложение за потребителските лицензи за достъп до 

операционната система. 

9) Съгласно образеца на техническо предложение, за т. 21 участникът следва да 

предостави информация за условията, при които ще бъде извършено обучението.  

В т. 21 се съдържа само тексът по образец, като по този начин не е ясно дали 

участникът се ангажира да изпълни всички изискваниня на възложителя, относно 

обучението, заложени в т. 3.3.5 от техническата спецификация. 

 

Във връзка с гореописаното, комисията предлага Участник № 3 ДЗЗД „ЦАПК 

Прогрес“ да бъде отстранен от по-нататъшно участние в процедурата на основание 

чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като техническото му предложение не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

На основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП комисията реши да поиска от 

участниците „Телелинк“ ЕАД и ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ разяснения за заявени от тях 

данни и/или допълнителни доказателства във връзка с констатациите на комисията по 

техническите им предложения. Срокът за получаване на допълнителните 

данни/документи е 5 (пет) работни дни от получаването на искането. 

 

На 2 ноември 2015, след извършване на гореописаните действия председателят 

на комисията закри заседанието. 
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III. На 10.11.2015 г., от 09:30 ч., комисията в непроменен състав продължи 

своята работа и пристъпи към разглеждане на разясненията, получени от Участник № 1 

„Телелинк“ ЕАД и Участник № 2 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“. 

Писмата с разясненията на участниците постъпиха в деловодството на АОП в 

определения срок, а именно до 09.11.2015 г. 

 

III.1. В отговор на писмо с изх. № 40-02-34/02.11.2015 г. Участник № 1 

„Телелинк“ ЕАД е представил допълнителни разяснения, подадени в непрозрачен 

запечатан плик с вх. № 40-02-34/05.11.2015 г., 14:58 ч. Върху плика са посочени 

наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронни адреси и надпис: 

„Предоставяне на разяснения по заявените данни и допълнителни доказателства във 

връзка с констатации на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, 

внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки и обучение, във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, 

BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, финансиран от 

оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“. 

Участникът е представил следните разяснения: 

За т. 14 участникът е посочил версията на софтуера за създаване на резервни 

копия и архивиране, която предлага да достави.  

В разясненията си участникът е заявил, че за софтуера по т. 13, 14, 15 и 16 има 

абонаментна такса за следгаранционна техническа поддръжка. 

 

След като се запозна с допълнително предоставените разяснения, комисията 

единодушно реши, че Участник № 1 „Телелинк“ ЕАД е представил техническо 

предложение, което отговаря на техническата спецификация и изискванията на 

възложителя. 

 

III.2. В отговор на писмо с изх. № 40-02-35/02.11.2015 г. Участник № 2 ДЗЗД 

„Аксиор-Енвизимо“ е представил допълнителни разяснения, подадени в непрозрачен 

запечатан плик с вх. № 40-02-35 от 09.11.2015 г., 14:54 ч. Върху плика са посочени 

наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и надпис: 

„Допълнителни документи относно открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и 

др. оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция 

по обществени поръчки и обучение, във връзка с изпълнение на проект № 0109-

АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, 
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финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. 

 

Участникът е представил следните разяснения: 

1) За т. 6 от техническото му предложение - предоставено е описание на 

предлаганото решение, включително способите за реализиране на сървърните 

роли/услуги и използваните лицензи. 

2) За т. 8 (два броя устройства за филтриране на трафика) - предоставен е адрес 

на официален сайт на производителя, чрез който се удостоверяват декларираните в 

редове 14 и 15 от таблицата функционални възможности. 

3) За т. 9 (два броя сървърни конфигурации), ред 16 и т. 10 (един брой дисков 

масив), ред 15 - декларирано е, че гаранционната поддръжка от производителя включва 

труд и резервни части. 

4) За т. 13, 14, 15 и 16 - предоставена е информация, че при необходимост 

следгаранционната техническа поддръжка на предлаганите лицензи е предмет на 

отделен договор, от което комисията единодушно прие, че има абонаментна такса за 

следгаранционна техническа поддръжка на лицензите. 

За т. 14 е указана и версията на софтуера за създаване на резервни копия и 

архивиране. 

5) За т. 14 (софтуер за създаване на резервни копия и архивиране), ред 12 е 

предоставена информация, поясняваща декларираната от участника възможност на 

предлагания софтуер за създаване на резервни копия и архивиране по отношение на 

предлаганата система за електронна поща. 

 

След като се запозна с предоставените разяснения, комисията единодушно реши, 

че Участник № 2 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ е представил техническо предложение, 

което отговаря на техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

 

IV. След разглеждане на техническите предложения на участниците, 

включително допълнително представените разяснения и становището на консултанта, 

комисията единодушно реши: 

 

IV.1. Предлага Участник № 3 ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ да бъде отстранен от по-

нататъшно участие в процедурата; 

 

IV.2. Допуска офертите на Участник № 1 „Телелинк“ ЕАД и Участник № 2 

ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ до оценка на техническите предложения, съгласно 

одобрената от възложителя методика. 

 

V. Оценка на техническите предложения на допуснатите участници. 

Допуснатите до разглеждане и оценка оферти в настоящата процедура се 

оценяват по критерий „Икономически най-изгодна оферта“. 
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По показателя за оценка П2 - „Срок на гаранционна поддръжка на доставеното 

хардуерно оборудване (ГПХО)“ участниците са предложили следните стойности: 

Участник № 1 „Телелинк“ ЕАД – 3 (три) години; 

Участник № 2 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ – 5 (пет) години. 

Комисията установи, че предложените от участниците срокове отговарят на 

изискванията на възложителя – посочени са в години и са в диапазона от три до седем 

години. 

Съгласно методиката за оценка на офертите: 

Участник № 1 „Телелинк“ ЕАД получава 9 (девет) точки; 

Участник № 2 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ получава 15 (петнадесет) точки. 

 

Комисията единодушно реши, че допуска до следващ етап – отваряне на 

„Ценовите оферти“, офертите на: 

Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД; 

Участник № 2: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“. 

 

VI. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, председателят на комисията следва да 

уведоми участниците, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат 

отворени на следващото открито заседание на комисията, което ще се проведе на 

13.11.2015 г. (петък) от 10:00 ч. в сградата на Агенция по обществени поръчки на адрес: 

гр. София, ул. Леге № 4. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от ЗОП становището на консултанта г-н 

Александър Ценов е неразделна част от настоящия протокол. 

 

Председателят на комисията закри заседанието. 

 

Настоящият протокол № 2 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията на 10.11.2015 г. 

 

 

Председател:  

Ана Миткова *...................................... 

 

Членове: 

1. Сашка Иванова  *...................................... 

 

2. Есма Панжилова  *...................................... 

 

3. Eлена Христова   *...................................... 

 

4. Димитрина Иванова  . *..................................... 

* /Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/ 
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