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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/EO 

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, Община Раднево, За: По 

технически въпроси:инж. Константин Колев, Въпроси по процедурата: инж. 

Искрен Танев, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662516;042 662710, E-mail: 

iskren.tanev@tpp2.com, Факс: 042 662950
Място/места за контакт: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tpp2.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html.

Електронен достъп до информация: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1449.html.

I.1)

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна 

информация: На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации 

и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени 

офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: 

Христина Димитрова, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662717, 

E-mail: h.dimitrova@tpp2.com, Факс: 042 662507
Място/места за контакт: Регистратура за обществени поръчки
Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.tpp2.com.

Основна дейност
Електрическа енергия

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
НЕ

I.4)



РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ОписаниеII.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
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.

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на 
доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка  
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на 
доставката или място на предоставяне на услугите: 
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, с. Ковачево 
Код NUTS: BG344 

II.1.2)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите
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., 

съгласно Технически изисквания

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)
32420000

Описание:
Мрежово оборудване 

ІІ.1.6)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той 

евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен 

подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този 

подизпълнител.

Оферентът трябва да посочва всякакви промени на нивото на подизпълнителите 

по време на изпълнение на поръчката.

ІІ.1.7)

Обособени позицииII.1.8)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ

Информация относно вариантитеII.1.9)

Ще бъдат приемани варианти
НЕ

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обемІІ.2.1)



РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ

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., 

съгласно Технически изисквания

Стойност, без да се включва ДДС
7980000 BGN

Информация относно опциитеII.2.2)

Опции
НЕ

Информация относно подновяваниятаII.2.3)

Тази поръчка подлежи на подновяване
НЕ

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнениеІІ.3)

Продължителност в месеци
24

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции
1. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5% от стойността му, 

закръглена до лев. Представя се преди подписването на договора и се 

освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок и 

отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази 

гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на 

претенции от страна на Възложителя. 2. Ако гаранцията е парична сума, се внася 

по сметката на Възложителя, а именно: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, 

BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Раднево. 3. Ако 

гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е 

със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договора 4. Ако 

гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност 

37 месеца от датата на сключване на договора

ІІІ.1.1)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат
1. Финансирането е със собствени средства. 2. Плащането се извършва по банков 

път до 60 (шестдесет) дни след представяне на приемателните документи за всеки 

етап и фаза и оригинална фактура, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от 

ЗДДС, както следва: 2.1. Първи етап – Проектиране (предпроектно проучване и 

изработване на работни проекти) - 10 % от общата стойност на договора. 2.2. 

ІІІ.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 – 20 % от общата стойност на 

договора: 2.2.1. Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и 

лицензи - 80 % от общата стойност на етапа; 2.2.2. Втора фаза – Преработване на 

съществуващите и изграждане на 3 нови компютърни мрежи. Изграждане на 

компютърна мрежа от виртуални работни станции – 20 % от общата стойност на 

етапа. 2.3. Трети етап – Изграждане на клъстерна сървърна система, която се 

състои от 4 броя основни и 4 броя резервни виртуални сървъри - 22 % от общата 

стойност на договора: 2.3.1. Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, 

софтуер и лицензи - 80 % от общата стойност на етапа; 2.3.2. Втора фаза – 

Изграждане на клъстерна сървърна система, която се състои от 4 броя основни и 

4 броя резервни виртуални сървъри – 20 % от общата стойност на етапа. 2.4. 

Четвърти етап – Изграждане на апликации и сторидж система за съхраняване на 

информацията в основния и резервния дейта центрове – 16 % от общата стойност 

на договора: 2.4.1. Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и 

лицензи - 80 % от общата стойност на етапа; 2.4.2. Втора фаза – Изграждане на 

апликации и сторидж система за съхраняване на информацията в основния и 

резервния дейта центрове – 20 % от общата стойност на етапа. 2.5. Пети етап – 

Изграждане на система за киберсигурност – 30 % от общата стойност на 

договора: 2.5.1. Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и 

лицензи - 80 % от общата стойност на етапа: 2.5.2. Втора фаза – Изграждане на 

система за киберсигурност – 20 % от общата стойност на етапа. 2.6. Шести етап – 

Усъвършенстване на система за защита на личните данни – 2 % от общата 

стойност на договора: 2.6.1. Първа фаза – Доставяне на необходимите софтуер и 

лицензи – 80 % от общата стойност на етапа; 2.6.2. Втора фаза - 

Усъвършенстване на система за защита на личните данни. Изработване на 

необходимата документация – 20 % от общата стойност на етапа. Срокът за 

плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по 
отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията
Срокът за изпълнение на Договора е до 24 (двадесет и четири) месеца от датата 

на подписване на договора и е разделен на етапи, както следва: 1. Първи етап – 

Проектиране (предпроектно проучване и изработване на работни проекти). Срок 

– до 4-ия месец след подписване на договора. 2. Втори етап – Преработване на 

съществуващите компютърни мрежи и изграждане на 3 нови компютърни мрежи: 

„Производствена“, „Административна“ (съставена от 2 отделни части) и 

ІІІ.1.4)



„Публична“ компютърна мрежа. Изграждане на компютърна мрежа от виртуални 

работни станции: 2.1. Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер 

и лицензи. Срок – до 8-мия месец след подписване на договора. 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. 3. Трети етап – Изграждане на клъстерна 

сървърна система, която се състои от 4 броя основни и 4 броя резервни виртуални 

сървъри: 3.1. Първа фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и 

лицензи. Срок – до 12-тия месец след подписване на договора. 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. 4. Четвърти етап – Изграждане на апликации и сторидж система за 

съхраняване на информацията в основния и резервния дейта центрове: 4.1. Първа 

фаза – Доставяне на необходимите хардуер, софтуер и лицензи. Срок – до 14-тия 

месец след подписване на договора. 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. 5. Пети етап – 

Изграждане на система за киберсигурност: 5.1. Първа фаза – Доставяне на 

необходимите хардуер, софтуер и лицензи. Срок – до 16-тия месец след 

подписване на договора. 5.2. Втора фаза - Изграждане на система за 

киберсигурност. Срок – до 24-тия месец след подписване на договора. 6. Шести 

етап – Усъвършенстване на система за защита на личните данни. Документация, 

софтуер и лицензи: 6.1. Първа фаза – Доставяне на необходимите софтуер и 

лицензи. Срок – до 16-тия месец след подписване на договора. 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.

Информация относно проучване за надеждностІІІ.1.5)

Условия за участиеІІІ.2)

Лично състояниеІІІ.2.1)

Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което 
може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във 
връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
Не се изискват.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да 
доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри



Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
Не се изискват.

Икономическо и финансово състояниеІІІ.2.2)

Критерии относно икономическото и финансово състояние на 
икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
Не се изискват.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на 
подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
Не се изискват.

Технически и/или професионални възможностиІІІ.2.3)

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на 
икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
1.Съгласно чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП, във връзка с чл.158, ал.2 от ЗОП - кандидатът 

да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката. 2.Съгласно чл.63, ал.1, т.10 от 

ЗОП, във връзка с чл.158, ал.2 от ЗОП - кандидатът да прилага системи за 

управление на качеството. 3.Съгласно чл.158, ал.2, т.3 от ЗОП - кандидатът да 

притежава валидно Разрешение за достъп до класифицирана информация - 

държавна тайна с гриф за сигурност най-малко „Поверително“, издадено от 

съответния компетентен орган, съгласно изискванията на ЗЗКИ. 4.Съгласно 

чл.158, ал.2, т.3 от ЗОП - кандидатът да притежава Удостоверение с уникален 

номер на регистратура за работа с класифицирана информация за ниво най-малко 

„Поверително“, съгласно изискванията на ЗЗКИ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Възложителят изисква кандидатът да представи: - Списък на персонала, 

съгласно чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП - Заверено копие от Сертификат за управление на 

проекти на член от екипа на кандидата от международно призната институция. - 

Документи за проведени специализирани обучения на специалистите, които ще 

изпълняват обществената поръчка, от производителите на техническите средства 

и софтуера за проектиране, инсталиране и сервизиране на системите в обхвата на 



РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

обществената поръчка, както следва: •Заверено копие на сертификат от 

Майкрософт за сътрудник по решенията: Уиндоус (Windows) – сървър 2012 или 

еквивалентен; •Заверено копие на сертификат от Майкрософт за специалист по 

технологиите или еквивалентен; •Заверено копие на сертификат за акредитиран 

системен инженер: сътрудник по крайните точки; •Заверено копие на сертификат 

за акредитиран системен инженер: сътрудник по платформите; •Заверено копие 

на сертификат за акредитиран инженер по мрежова сигурност; •Заверено копие 

на сертификат за инженер професионалист по проектирането; •Заверено копие на 

сертификат за инженер професионалист по мрежово маршрутизиране и 

превключване; 2.Възложителят изисква кандидатът да прилага собствена система 

за управление на качеството, в съответствие със стандарт БДС EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалент с обхват, покриващ дейностите по настоящата 

поръчка. Представя се заверено копие "Вярно с оригинала". 3.Възложителят 

изисква кандидатът да представи валидно Разрешение за достъп до 

класифицирана информация - държавна тайна с гриф за сигурност най-малко 

„Поверително“, издадено от съответния компетентен орган, съгласно 

изискванията на ЗЗКИ.Представя се заверено копие "Вярно с оригинала". 

4.Възложителят изисква кандидатът да представи Удостоверение с уникален 

номер на регистратура за работа с класифицирана информация за ниво най-малко 

„Поверително“, съгласно изискванията на ЗЗКИ.Представя се заверено копие 

"Вярно с оригинала".

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на 
подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
- Съгласно чл.106, ал.2, т.2 от ППЗОП, във връзка с чл.174, ал.4, т.1 и 2 от ЗОП - 

подизпълнителите следва да отговарят на изискванията за подбор на всеки от тях 

съобразно вида и дела на тяхното участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
- Съгласно чл.106, ал.2, т.2 от ППЗОП, във връзка с чл.174, ал.4, т.1 и 2 от ЗОП - 

подизпълнителите следва да отговарят на изискванията за подбор на всеки от тях 

съобразно вида и дела на тяхното участие.

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)

Информация относно определена професияІІІ.3.1)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура
Договаряне

ІV.1.1)



РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на 
обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ

Критерии за възлаганеІV.2)

Критерии за възлагане
Най-ниска цена

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)

Ще се използва електронен търг
НЕ

Административна информацияІV.3)

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя
18073

ІV.3.1)

Предишни публикации относно същата поръчка
НЕ

ІV.3.2)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на 
описателен документ

ІV.3.3)

Срок за получаване на заявления за участие
09.08.2018 г.  Час: 16:00

ІV.3.4)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или 
заявленията за участие
Официален/ни език/езици на ЕС:

IV.3.6)

BG

Информация относно периодичното възлаганеVI.1)

Това представлява периодично пвтаряща се поръчка
НЕ

Информация относно средства от Европейския съюзVI.2)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на 
ЕС
НЕ

Допълнителна информация
1.Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните 

основания: чл.157, ал.1 и ал.2, т.1-5 от ЗОП; чл.107 от ЗОП; чл.3, т.8 и чл.4 от 

Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици;чл.69 от ЗПКОНПИ и във всички останали случай на 

несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

На основание чл.106, ал.1 от ППЗОП, Кандидатите предоставят в заявлението за 

VI.3)



участие декларации за обстоятелствата по образец на Възложителя. 2.На 

основание чл.106, ал.2, т.1 от ППЗОП, във връзка с чл.39, ал.3, буква „ж“ от 

ППЗОП към техническото предложение, кандидатът следва да представи: - 

Заверено копие от Сертификат за внедрена собствена система за управление на 

информационната сигурност, която съответства на международния стандарт ISO 

27001:2013 или еквивалент. - Заверено копие от документ (свидетелство за 

регистриране на търговска марка или лицензионен договор), 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 (Възложителят не е притежател на 

тези авторски права) 3.На основание чл.106, ал.2, т.2 от ППЗОП към офертата се 

представя вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на 

подизпълнители. 4.Приемане на изпълнението по договора: Работният проект 

трябва да бъде предаден за одобрение на Възложителя в 3 (три) екземпляра на 

хартиен и 1 (един) екземпляр на магнитен носител на български език. При 

наличие на класифицирана информация в работния проект да се спазват 

изискванията на ЗЗКИ, като класифицираната част се обособи в отделно 

приложение към работния проект. Приемането на работния проект се извършва 

на Технически съвет на Възложителя. Преди да бъдат въведени в експлоатация, 

компютърните мрежи, клъстерната сървърна система, системата за съхраняване 

на информацията и системата за киберсигурност, трябва да бъдат проведени 72 

(седемдесет и две) - часови работни изпитания. 5.Гаранционен срок: Не по-малко 

от 12 (дванадесет) месеца от датата на въвеждане в експлоатация на предмета на 

договора, удостоверено с подписване на протокол за 72 (седемдесет и две) - 

часови проби. Отварянето на заявленията ще се извърши на 10.08.2018 г. в 13:00 

часа в заседателна зала на централна административна сграда.

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 

1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби
Съгласно чл.197 ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от 

изтичането на срока по чл.100, ал. 3 - срещу решението за откриване на 

процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или 

допълнителна информация.

VI.4.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби

VI.4.3)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, 

Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Дата на изпращане на настоящото обявление
03.07.2018 г. 

VI.5)


