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Утвърждавам: .........../п/............. 
     инж. Ж. Динчев 
30.10.2018 г. 
 
До Изпълнителния директор  
на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

 
ДОКЛАД 

 
на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18073 и предмет: 

„Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на „ТЕЦ Марица 
изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните 

данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на 
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27.04.2016 г.” 
 

На 10.08.2018 г. в 13.00 ч. започна своята работа комисия, назначена със 
заповед №1305/10.08.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица 
изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател:  
инж. К.К.                 – Р-л ОСУК 
 
Членове:  
1. П.П.              – Гл. юрисконсулт 
2. инж. И.Т.           – Зам. р-л Търговски отдел 
3. инж. Д.Д.              – Инженер електроник, ОСУК 
4. С.Н.                        – Експерт контрол на документи, 

ДАДФК 
 

Промени в състава на комисията – Липсват промени в състава на 
комисията. 

 
Кратко описание на работата на комисията - отваряне, разглеждане, 

проверка на представените документи с изискванията на ЗОП и документацията 
за участие по процедурата, извършване на подбор на кандидатите, класиране на 
участниците и предложение за сключване на договор. 

 
В обявения срок са постъпили 2 (две) заявления: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 
номер 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване  

1 БММ АД, гр. София 7940 09.08.2018 13.50 

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
с. Ковачево, обл. Ст. Загора 
Вх. № 37992 
Получено на 30.10.2018 г. 
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Киберсек ДЗЗД, гр. София  
със собственици: 
- Рад група-комуникационни 
технологии с дял 34.00% 
- Атлас ко с дял 33.00 % 
- Екинокс Глобал Сълюшънс с дял 
33.00% 

7941 09.08.2018 15.45 

 
На публичното заседание на комисията на 10.08.2018 г. присъства М.М. – 

представляващ БММ АД, гр. София. 
 
Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

заявленията: 
На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на 

представените заявления, като състави протоколи от заседанията си, както 
следва: 

 
Протокол №1 от 05.09.2018 г., в който подробно са отразени 

несъответствията на подадените заявления от кандидатите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 
Протокол №2 от 27.09.2018 г., отразяващ подробно допълнително 

представените документи за отстраняване на констатираните несъответствия с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

 
Комисията предложи на възложителя предварителен подбор на 

заявленията за участие, като възложителят обяви с решение кандидатите, които 
са поканени да представят първоначални оферти, како следва: 

 
№ Наименование и седалище на кандидата 
1 БММ АД, гр. София 

2 

Киберсек ДЗЗД, гр. София  
със собственици: 
- Рад група-комуникационни технологии с дял 34.00% 
- Атлас ко с дял 33.00 % 
- Екинокс Глобал Сълюшънс с дял 33.00% 

 
В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти след изпратена покана до 

участниците - Изх. № 35946/12.10.2018г. , както следва: 
 

  
№ 

Наименование и седалище 
на кандидата 

Входящ 
номер на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

1 БММ АД, гр. София 8043 17.10.2018 10.30 
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Киберсек ДЗЗД, гр. София  
със собственици: 
- Рад група-комуникационни 
технологии с дял 34.00% 
- Атлас ко с дял 33.00 % 
- Екинокс Глобал Сълюшънс с дял 
33.00% 

8044 17.10.2018 10.31 

 
Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите: 
На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 

17.10.2018 г. присъстваха: 
 М.М.           – представляващ БММ АД, гр. София 
 Х. Т.           – упълномощен представител на Киберсек 

ДЗЗД, гр. София 
 
Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите: 
На 17.10.2018 г. бяха отворени офертите, подадени от участниците и с 

всеки поотделно бяха проведени преговори. Съгласно чл.67, ал.1 от ППЗОП 
поредността на отварянето и договарянето се извърши чрез жребий. 
Председателят на комисията в присъствието на представителите на 
участниците изтегли жребия, който определи следната последователност за 
провеждане на преговорите: 

 
Наименование на участника и седалище Пореден номер 
БММ АД, гр. София 1 
Киберсек ДЗЗД, гр. София  
със собственици: 
- Рад група-комуникационни технологии с дял 34.00% 
- Атлас ко с дял 33.00 % 
- Екинокс Глобал Сълюшънс с дял 33.00% 

2 

 
1. Провеждане на преговори и постигнати договорености. 
Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в 

протоколи от заседание на комисията, представляващи неразделна част от 
настоящия доклад, видно от които първоначално предложените и договорените 
с участниците цени, са както следва: 

 
1.1.Първоначално предложени и договорени цени с участника БММ АД, 

гр. София след проведените преговори са следните: 
 

Ценово предложение за изпълнение 
предмета на поръчката 

Първоначално 
предложена 

цена в лв., без 
ДДС 

Крайна 
договорена 

цена в лв. без 
ДДС 

Цена за изпълнение предмета на 
поръчката и включва: 

7 980 000.00 7 780 500.00 
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1. Цена за изпълнението на Първи етап – 
Проектиране (предпроектно проучване и 
изработване на работни проекти) 

798 000.00 778 050.00 

2. Цена за изпълнението на Втори етап – 
Преработване на съществуващите 
компютърни мрежи и изграждане на 3 
нови компютърни мрежи: 
„Производствена“, „Административна“ 
(съставена от 2 отделни части) и 
„Публична“ компютърна мрежа. 
Изграждане на компютърна мрежа от 
виртуални работни станции 

1 596 000.00 1 556 100.00 

3. Цена за изпълнението на Трети етап – 
Изграждане на клъстерна сървърна 
система, която се състои от 4 броя 
основни и 4 броя резервни виртуални 
сървъри 

1 755 600.00 1 711 710.00 

4. Цена за изпълнението на Четвърти 
етап – Изграждане на апликации и 
сторидж система за съхраняване на 
информацията в основния и резервния 
дейта центрове 

1 276 800.00 1 244 880.00 

5. Цена за изпълнението на Пети етап – 
Изграждане на система за 
киберсигурност 

2 394 000.00 2 334 150.00 

6. Цена за изпълнението на Шести етап – 
Усъвършенстване на система за защита 
на личните данни 

159 600.00 155 610.00 

 
1.2.Първоначално предложени и договорени цени с участника Киберсек 

ДЗЗД, гр. София след проведените преговори са следните: 
 

Ценово предложение за изпълнение 
предмета на поръчката 

Първоначално 
предложена 

цена в лв., без 
ДДС 

Крайна 
договорена 

цена в лв. без 
ДДС 

Цена за изпълнение предмета на 
поръчката и включва: 

7 880 000.00 7 596 320.00 

1. Цена за изпълнението на Първи етап – 
Проектиране (предпроектно проучване и 
изработване на работни проекти) 

788 000.00 759 632.00 

2. Цена за изпълнението на Втори етап – 
Преработване на съществуващите 
компютърни мрежи и изграждане на 3 
нови компютърни мрежи: 
„Производствена“, „Административна“ 

1 576 000.00 1 519 264.00 
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(съставена от 2 отделни части) и 
„Публична“ компютърна мрежа. 
Изграждане на компютърна мрежа от 
виртуални работни станции 
3. Цена за изпълнението на Трети етап – 
Изграждане на клъстерна сървърна 
система, която се състои от 4 броя 
основни и 4 броя резервни виртуални 
сървъри 

1 733 600.00 1 671 190.40 

4. Цена за изпълнението на Четвърти 
етап – Изграждане на апликации и 
сторидж система за съхраняване на 
информацията в основния и резервния 
дейта центрове 

1 260 800.00 1 215 411.20 

5. Цена за изпълнението на Пети етап – 
Изграждане на система за 
киберсигурност 

2 364 000.00 2 278 896.00 

6. Цена за изпълнението на Шести етап – 
Усъвършенстване на система за защита 
на личните данни 

157 600.00 151 926.40 

 
1.3. Запазва се проекта на договор, предложен от Възложителя. 
 
2. Разглеждане на техническите предложения на участниците 
Участниците са декларирали, че ще изпълнят поръчката в съответствие с 

техническите изисквания на Възложителя заложени в документацията на 
поръчката, а именно: 

2.1.Срок за изпълнение до 24 (двадесет и четири) месеца от датата на 
подписване на договора и е разделен на етапи, както следва: 

2.1.1.Първи етап – Проектиране (предпроектно проучване и изработване на 
работни проекти). 

Срок – до 4-ия месец след подписване на договора. 
2.1.2.Втори етап – Преработване на съществуващите компютърни мрежи и 

изграждане на 3 нови компютърни мрежи: „Производствена“, 
„Административна“ (съставена от 2 отделни части) и „Публична“ компютърна 
мрежа. Изграждане на компютърна мрежа от виртуални работни станции: 

2.1.2.1.Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и 
лицензи. 

Срок – до 8-мия месец след подписване на договора. 
2.1.2.2.Втора фаза – Преработване на съществуващите и изграждане на 3 

нови компютърни мрежи. Изграждане на компютърна мрежа от виртуални 
работни станции. 

Срок – до 12-тия месец след подписване на договора. 
2.1.3.Трети етап – Изграждане на клъстерна сървърна система, която се 

състои от 4 броя основни и 4 броя резервни виртуални сървъри: 
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2.1.3.1.Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и 
лицензи. 

Срок – до 12-тия месец след подписване на договора. 
2.1.3.2.Втора фаза – Изграждане на клъстерна сървърна система, която се 

състои от 4 броя основни и 4 броя резервни виртуални сървъри. 
Срок - до 14-тия месец след подписване на договора. 
2.1.4.Четвърти етап – Изграждане на апликации и сторидж система за 

съхраняване на информацията в основния и резервния дейта центрове: 
2.1.4.1.Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и 

лицензи. 
Срок – до 14-тия месец след подписване на договора. 
2.1.4.2.Втора фаза – Изграждане на апликации и сторидж система за 

съхраняване на информацията в основния и резервния дейта центрове. 
Срок – до 16-тия месец след подписване на договора. 
2.1.5.Пети етап – Изграждане на система за киберсигурност: 
2.1.5.1.Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и 

лицензи. 
Срок – до 16-тия месец след подписване на договора. 
2.1.5.2.Втора фаза - Изграждане на система за киберсигурност. 
Срок – до 24-тия месец след подписване на договора. 
2.1.6.Шести етап – Усъвършенстване на система за защита на личните 

данни. Документация, софтуер и лицензи: 
2.1.6.1.Първа фаза – Доставяне на необходимите софтуер и лицензи. 
Срок – до 16-тия месец след подписване на договора. 
2.1.6.2.Втора фаза – Усъвършенстване на система за защита на личните 

данни. Изработване на необходимата документация. 
Срок – до 24-тия месец след подписване на договора. 
 
2.2. Гаранционен срок: 
- БММ АД, гр. София - 18 месеца от датата на въвеждане в експлоатация 

на предмета на договора, удостоверено с подписване на протокол за 72 
(седемдесет и две) - часови проби. 

- Киберсек ДЗЗД, гр. София - 12 месеца от датата на въвеждане в 
експлоатация на предмета на договора, удостоверено с подписване на протокол 
за 72 (седемдесет и две) - часови проби. 

 
2.3. Място за доставка: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
 
2.4.Участниците са представили: 
2.4.1. БММ АД, гр. София   
- Заверено копие от Сертификат за внедрена собствена система за 

управление на информационната сигурност, която съответства на 
международния стандарт ISO 27001:2013. 

 
- Заверено копие на свидетелство за регистриране на търговска марка, 

който удостоверява правото на ползване на търговската марка на софтуера, 
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обслужващ Централизираната система за мониторинг - WinGuard, съгласно 
чл.13 и чл.73 от Закона за марките и географските означения. 

 
2.4.2. Киберсек ДЗЗД, гр. София 
- Заверени копия от Сертификат за внедрена собствена система за 

управление на информационната сигурност, която съответства на 
международния стандарт ISO 27001:2013 на Рад група-комуникационни 
технологии ООД, Атлас ко ООД и Екинокс Глобал Сълюшънс ЕООД. 

 
- Заверено копие на лицензионен договор на Екинокс Глобал Сълюшънс 

ЕООД, който удостоверява правото на ползване на търговската марка на 
софтуера, обслужващ Централизираната система за мониторинг - WinGuard, 
съгласно чл.13 и чл.73 от Закона за марките и географските означения. 

 
Комисията констатира, че Техническите предложения на участниците 

отговарят на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми 
документи. 
 

На основание чл.58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали 
оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
договаряне с публикуване на обявление за поръчка с рег.№ 18073 и предмет 
„Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на „ТЕЦ Марица 
изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните 
данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на 
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27.04.2016 г.”, както: 
 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 
предложена 

цена в лв.,без 
ДДС 

Крайна 
договорена 

цена в лв., без 
ДДС 

Класиране 

1 

Киберсек ДЗЗД, гр. София  
със собственици: 
- Рад група-комуникационни 
технологии с дял 34.00% 
- Атлас ко с дял 33.00 % 
- Екинокс Глобал Сълюшънс с 
дял 33.00% 

7 880 000.00 7 596 320.00 I място 

2 БММ АД, гр. София 7 980 000.00 7 780 500.00 II място 
 
 

Мотиви за допускане на участниците: Офертите на допуснатите до 
класиране участници отговарят на предварително обявените от Възложителя 
условия и договорената цена за изпълнение на поръчката запазва в максимална 
степен интересите на дружеството. 
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На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 
бъде сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на 
първо място участник Киберсек ДЗЗД, гр. София. 
 

 
Приложение: протоколи от проведени преговори с участниците – 2 бр. 

 
 
 
 

 

Председател:  

инж. К.К.             – ………………п……………… 

 

Членове:  

1. П.П.            – ………………п……………… 

2. инж. И.Т.         – ………………п……………… 

3. инж. Д.Д.            – ………………п……………… 

4. С.Н.                      – ………………п……………… 

 


