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П Р О Т О К О Л 
 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
договаряне с публикуване на обявление за поръчка с рег.№ 18073 

 
Днес, 17.10.2018 г. се проведоха преговори по процедура на 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.”. 

 
От страна на Възложителя - 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 
 
От страна на Участника:  
Х. Т.               – упълномощен представител на 

Киберсек ДЗЗД, гр. София  
 
Офертата е представена в срока определен в поканата, както следва:  
 

№ 
Наименование на 

Участника и седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

1. Киберсек ДЗЗД, гр. София 8044 17.10.2018 10.31 
  
На 17.10.2018 г. в 13:37 ч. след проведен жребий на основание чл.67 от 

ППЗОП относно реда на отваряне на първоначалните оферти и като 2-ри по 
ред, Комисията отвори представената от участника оферта и откри преговорите 
с  представителя на участника.  

 
Комисията провери съответствието на представените документи с ЗОП, 

ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията за участие и 
констатира следното: Представени са всички изискуеми документи.   
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1. 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“ 
(съставена от 2 отделни части) и 
„Публична“ компютърна мрежа. 
Изграждане на компютърна мрежа от 
виртуални работни станции 

1 576 000.00 1 519 264.00 

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 

1 733 600.00 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 

 
 

2. Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в 
документацията за участие. 

 
В 13.42  часа комисията приключи преговорите с представителя на 

участника. 
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Протоколът се състави на основание чл.67, ал.2 от ППЗОП и се подписа: 
 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:  

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

 

Членове:  

1. П.П.            – ………………п……………… 

2. инж. И.Т.         – ………………п……………… 

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

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

 

 

От страна на Участника: 

 Х. Т.            – ……………… п ………………   


