
УТВЪРДИЛ: 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 

Главен секретар 

П Р О Т О К О Л №1 

съставен на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП за получаване, разглеждане, 
оценка на офертите, постъпили за участие в обществена поръчка по реда 
на глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Доставка, въвеждане в експлоатация 
и поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерство на 

енергетиката" 

Днес, 22.10.2015 г. в 11.00 часа, в сградата на Министерството на 

енергетиката в гр. София, ул. „Триадица" № 8, в зала пресцентър Комисията, 

назначена със Заповед № Е-РД-16-518/22.10.2015 г. на главния секретар започна 

своята работа. 

Комисията заседава в следния състав: 

Председател: 

1. I з, държавен експерт, дирекция „ИКО" 

Членове: 

2. < старши експерт, дирекция „ИКСГ; 

3. ! :тарши експерт, дирекция „ИКО"; 

4. I шадши експерт, дирекция „ФУСГ; 

5. : , старши юрисконсулт, отдел „ПОА", дирекция „Правна"; 

В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № Е-РД-16-

518/22.10.2015 г. на главния секретар да извърши разглеждане, оценка и 

класиране на офертите, постъпили за участие в обществена поръчка по реда на 

глава осма „аи от ЗОП с предмет: „Доставка, въвеждане в експлоатация и 

поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерство на 

енергетиката", Комисията извърши следните действия: 

Председателят на Комисията прочете Заповед № Е-РД-16-518/22.10.2015 г. 

на главния секретар. 
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До определеното в публичната покана време за подаване на оферти в 

деловодството на Министерство на енергетиката са депозирани 2 (две) оферти от 

следните участници: 

• Оферта на „Парафлоу Комуникейшънс" ООД, с вх. № Е-26-П-

436/21.10.2015 г., подадена в 15.28 часа; 

• Оферта на „Контракс" АД, с вх. № Е-26-К-362/21.10.2015 г., подадена 

в 16.45 часа. 

Не са постъпили оферти за участие в настоящата обществена поръчка след 

крайния срок. 

След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, 

председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации 

по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП, неразделна част от настоящия протокол. 

На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа, проведено на 

22.10.2015 г. присъства представител на „Парафлоу Комуникейшънс" ООД, 

съгласно приложения Присъствен лист /Приложение № 1 към настоящия Протокол/. 

Комисията установи, че постъпилите оферти са представени в запечатани, 

непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване в деловодството на Министерството на енергетиката, както 

следва: 

Първа бе отворена офертата на „Парафлоу Комуникейшънс" ООД, с вх. № Е-

26-П-436/21.10.2015 г., подадена в 15.28 часа. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с изискванията на Възложителя във 

връзка с представянето и приемането на офертите. 

Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 49 

440 лв. без ДДС, след което трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника. 

Втора бе отворена офертата на „Контракс" АД, с вх. № Е-26-К-

362/21.10.2015 г., подадена в 16.45 часа. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатан плик с 

ненарушена цялост, надписан, в съответствие с всички изисквания във връзка с 

представянето и приемането на офертите. 

Комисията обяви предложената от участника цена, която е в размер на 39 

298 лв. без ДДС, след което трима от членовете на Комисията и представителят на 

„Парафлоу Комуникейшънс" ООД подписаха техническото и ценово предложение 

на участника. 
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След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Дата на съставяне на протокола: 22.10.2015 г. 

Комисия: ^ 

Председател: 

1.. 

/Д 

2.. 
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3.. 

/Е 
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ПРОТОКОЛ № 2 

съставен на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП за получаване, разглеждане, 
оценка на офертите, постъпили за участие в обществена поръчка по реда на 

глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Доставка, въвеждане в експлоатация и 
поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерство на 

енергетиката44 

На 26.10.2015 г., 10:00 часа в стая № 610 на VI етаж в сградата на 

Министерството на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица" № 8, в изпълнение на 

Заповед № Е-РД-16-518/22.10.2015. на главния секретар комисията продължи своята 

работа в следния състав: 

Председател: 

1. \ , държавен експерт, дирекция ИКО 

Членове: 

2.1 старши експерт, дирекция ИКО; 

3. • старши експерт, дирекция ИКО; 

4. [ чладши експерт, дирекция ФУС; 

5. • старши юрисконсулт, отдел ПОА, дирекция „Правна"; 

Резервен член: 

, директор на дирекция ИКО 

Поради отсъствието на редовния член на комисията - з, младши 

експерт, дирекция ФУС, в заседанието на комисията взе участие резервният член 

, директор на дирекция ИКО. След като се запозна със списъка с 

участниците и подадените оферти, резервният член попълни декларация по чл. 35, ал. 

т. 2-4 от ЗОП. 

Комисията продължи работата си по детайлно разглеждане на документите, 

съдържащи се в офертите на участниците за съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие към нея. 

I. За участник № 1 - „Парафлоу Комуникейшънс" ООД: 

При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, комисията 

констатира следните нередовности и несъответствия с изискванията на възложителя: 

1. Съгласно изискването на т. 2, изречение второ от раздел VII.2 „Необходими 

документи" от документацията за участие към публичната покана, офертата, както и 

приложенията към нея се подават на български език. 

Комисията констатира, че в офертата на участника са представени следните 

документи на английски език: 
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1.1. Сертификат (с приложения - 2 бр.) на производителя на предложеното 

оборудване за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008; 

1.2. Декларация от производителя за електромагнитна съвместимост съгласно 

европейските стандарти и за прикрепена СЕ маркировка на предлаганото оборудване. 

2. Съгласно изискването на т. 7 от раздел VII.2 „Необходими документи" от 

документацията за участие към публичната покана, предложените от участника 

експерти следва да представят декларации по чл. 51а от ЗОП, попълнени от тях 

съгласно образец Приложение № 6. 

Комисията констатира, че в представената декларация по чл. 51а от ЗОП на 

Роберто Георгиев не е посочена дата на деклариране, което представлява 

несъответствие с изискването на т. 7 от раздел VII.2 „Необходими документи" от 

документацията за участие към публичната покана. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 24, ал. 2 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, комисията изиска от участника допълнително да 

представи следните документи: 

• Сертификат (с приложения - 2 бр.) на производителя на предложеното 

оборудване за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008 и Декларация от производителя за електромагнитна 

съвместимост съгласно европейските стандарти и за прикрепена СЕ 

маркировка на предлаганото оборудване в превод на български език; 

• Нова декларация по чл. 51а от ЗОП на Роберто Георгиев в оригинал, 

попълнена съгласно образец Приложение № 6 от документацията за 

участие към публичната покана 

II. За Участник № 2 - „Контракс" АД: 

При извършената проверка на документите, съдържащи се офертата, комисията 

констатира следните нередовности и несъответствия с изискванията на възложителя: 

1. Съгласно изискването на т. 2, изречение второ от раздел VII.2 „Необходими 

документи" от документацията за участие към публичната покана, офертата, както и 

приложенията към нея се подават на български език. 

Комисията констатира, че в офертата на участника са представени следните 

документи на английски език: 

1.1. Сертификат (с приложение - 1 бр.) на производителя на предложеното 

оборудване за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008; 

1.2. Документ на производителя, удостоверяващ правата за представителство и 

търговия на предложеното оборудване. 

2. Съгласно изискването на 3.1. от раздел VII.2 „Необходими документи" от 

документацията за участие към публичната покана, към Техническото предложение 

следва да бъдат приложени Сертификат или еквивалентен документ, удостоверяващ, че 
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производителят на оборудването има въведена система за управление на качеството, 

която съответства на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент и 

декларация за електромагнитна съвместимост съгласно европейските 

стандарти и за прикрепена СЕ маркировка. 

Комисията констатира, че в офертата на участника не е представена декларация 

за електромагнитна съвместимост съгласно европейските стандарти и за прикрепена СЕ 

маркировка от производителя, каквото е изискването на т. 3.1 от раздел VII.2 

„Необходими документи" от документацията за участие към публичната покана. 

3. В представената от участника Декларация-списък на лицата, които ще 

участват при изпълнение на предмета на поръчката, съгласно образец Приложение № 

5, комисията констатира несъответствие с името на експерта, посочен на първо място в 

списъка, с името посочено в декларацията по чл. 51а от ЗОП. В представената 

Декларация-списък на първо място е посочено лицето Цветомир Цветков, а 

декларацията по чл. 51а от ЗОП е подписана от лицето Цветомир Цанков. 

4. Съгласно изискването на т. 7 от раздел VII.2 „Необходими документи" от 

документацията за участие към публичната покана, предложените от участника 

експерти следва да представят Декларации по чл. 51а от ЗОП, попълнени от тях 

съгласно образец Приложение № 6 от документацията за участие към публичната 

покана. 

Комисията констатира, че представените два броя декларации на експертите са 

под формата на копия със сканирани подписи, което е в несъответствие с изискването 

на т. 7 от раздел VII.2 „Необходими документи" от документацията за участие към 

публичната покана, а именно декларациите не са представени в оригинал, съгласно 

изискването на Възложителя. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 24, ал. 2 от Вътрешните правила, 

комисията изиска от участника допълнително да представи следните документи: 

• Сертификат (с приложение - 1 бр.) на производителя на предложеното 

оборудване за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008 и документ на производителя, удостоверяващ правата за 

представителство и търговия на предложеното оборудване в превод на 

български език; 

• Декларация за електромагнитна съвместимост съгласно европейските 

стандарти и за прикрепена СЕ маркировка от производителя; 

• Нова декларация-списък на лицата, които ще участват при изпълнение на 

предмета на поръчката, съгласно образец Приложение № 5 от 

документацията за участие към публичната покана с коректно попълнени 

имена на експертите 

или 

Нова декларация-списък на лицата, които ще участват при изпълнение на 

предмета на поръчката, съгласно образец Приложение № 5 с друг/други 



експерт/експерти, за които да бъдат представени всички изискуеми 

документи и които да отговарят на изискванията на Възложителя; 

• Декларации по чл. 51а от ЗОП, попълнени от експертите в оригинал, 

съгласно образец Приложение № 6 от документацията за участие към 

публичната покана. 

Нова декларация-списък на лицата, които ще участват при изпълнение на 

предмета на поръчката, съгласно образец Приложение № 5 с посочени 

нови експерт/експерти, за които да бъдат представени всички изискуеми 

документи и които да отговарят на изискванията на Възложителя. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 24 ал. 2 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, комисията реши да изпрати писма до участниците, с 

указания в срок до 3 работни дни да представят допълнително изисканите от комисията 

документи. 

На 02.11.2015 г. комисията изпрати по факс и по електронната поща писма с 

изх. №№ Е-26-К-362/02.11.2015 г. до "Контракс" АД и Е-26-П-436/02.11.2015 г. до 

„Парафлоу Комуникейшънс" ООД, с които уведоми участниците за констатираните от 

комисията нередовности. 

След изпълнението на горепосочените действия заседанието на комисията 

приключи. 

Дата на съставяне на протокола: 02.11.2015 г. 

Комисия: 

Председател: 

1.. 
/Д| 

2.. 

/3/ 

3.. 

/К1 

4.. 

/Зг 
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ПРОТОКОЛ № 3 

съставен на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП за получаване, разглеждане, 

оценка на офертите, постъпили за участие в обществена поръчка по реда на 

глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка, въвеждане в експлоатация и 

поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерство на 

енергетиката" 

На 09.11.2015 г., 10:00 часа в стая № 610 на VI етаж в сградата на 

Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, в изпълнение на 

Заповед № Е-РД-16-518/22.10.2015. на главния секретар комисията продължи 

своята работа в следния състав: 

Председател: 

1. I , държавен експерт, дирекция ИКО; 

Членове: 

2. старши експерт, дирекция ИКО; 

3. :тарши експерт, дирекция ИКО; 

4. 1ладши експерт, дирекция ФУС; 

5. , старши юрисконсулт, отдел ПОА, дирекция "Правна"; 

Комисията продължи работата си по разглеждането на допълнително 

представените от участниците документи. 

В деловодството на Министерството на енергетиката са постъпили 

допълнително исканите документи от: 

• "Парафлоу Комуникейшънс" ООД, с вх. № Е-26-П-436/04.11.2015 г., 

постъпила в 11:05 часа; 

• "Контракс" АД, с вх. № Е-26-К-362/05.11.2015 г., постъпила в 15:50 

часа. 

Допълнително представените документи от участниците са представени в 

указания срок, поради което комисията реши, че същите следва да бъдат взети под 

внимание при последващата проверка за съответствие с изискванията поставени от 

Възложителя в Публичната покана и документацията за участие към нея. 

I. Участникът "Парафлоу Комуникейшънс" ООД е представил следните 

документи: 

1. Придружително писмо до председателя на комисията с 

№6908/03.11.2015 г. 
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2. Сертификат (с приложения - 2 бр.) на производителя на предложеното 

оборудване за управление на управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008 в превод на български език; 

3. Декларация от производителя за електромагнитна съвместимост съгласно 

европейските стандарти и за прикрепена СЕ маркировка на предлаганото 

оборудване в превод на български език; 

4. Сертификат на Cisco за партньорска програма Златен Партньор, присъдена 

на "Парафлоу Комуникейшънс" ООД; 

5. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, попълнена от 

Роберто Георгиев, съгласно образец Приложение № 6 от документацията за участие 

към публичната покана. 

II. Участникът "Контракс" АД е представил следните документи: 

1. Придружително писмо до председателя на комисията от 04.11.2015 г.; 

2. Сертификат на производителя на предложеното оборудване за управление 

на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 в превод на български език; 

3. Документ на производителя, удостоверяващ правата за представителство и 

търговия на предложеното оборудване в превод на български език; 

4. Декларация за електромагнитна съвместимост съгласно европейските 

стандарти и за прикрепена СЕ маркировка в превод на български език. 

5. Декларация-списък на лицата, които ще участват при изпълнение на 

предмета на поръчката, попълнена съгласно образец Приложение № 5 от 

документацията за участие към публичната покана; 

6. Декларации по чл. 51а от ЗОП, попълнени от експертите в оригинал, 

съгласно образец Приложение № 6 от документацията за участие към публичната 

покана - 2 бр. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи и извърши проверка на съответствието им с изискванията на 

Възложителя, както следва: 

1. "Парафлоу Комуникейшънс" ООД: 

Комисията констатира, че документите в офертата на участника, включително 

допълнително представените, удостоверяват съответствието с изискванията на 

възложителя, посочени в публичната покана и документацията към нея. 

2. "Контракс" АД: 

Комисията констатира, че документите в офертата на участника, включително 

допълнително представените, удостоверяват съответствието с изискванията на 

възложителя, посочени в публичната покана и документацията към нея. 
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След изпълнението на горепосочените действия, комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на участниците, както следва: 

За "Парафлоу Комуникейшънс" ООД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря 

на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация по т. VI от документацията за участие към публичната покана. 

За "Контракс" АД 

При прегледа на техническото предложение на участника, Комисията извърши 

служебна проверка на официалния сайт на производителя 

(http://www.mcafee.com/de/resources/data-sheets/ds-next-generation-firewall-

appliance-spec-sheet.pdf) за предложеното устройство McAfee NGF-325 и констатира 

следното: 

• Предложеното устройство не разполага с вграден Solid State Drive, каквото е 

изискването посочено в т. 13 от Техническата спецификация на Възложителя. 

• Предложеното устройство поддържа 15 000 нови сесии в секунда, което е по-

малко от минималните изисквания на Възложителя от 20 000, посочени в т. 3 

от Техническата спецификация и от участника в т. 4 от Техническото 

предложение. 

Предложеното устройство не отговаря на температурния диапазон на работа, 

посочен в Техническата спецификация на Възложителя. 

Съгласно т. 34 от Техническата спецификация, задължително условие е 

работната температура да е в диапазона -5 до 40 градуса по целзий. В т. 35 от 

Техническото предложение, участникът е посочил работна температура в диапазона 

0-+ 40 градуса по целзий, което представлява несъответствие с минималните 

изисквания на Възложителя. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1 от Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки, комисията реши да преустанови по-

нататъшното разглеждане офертата на "Контракс" АД, тъй като е представил 

техническо предложение, което не отговаря на изискването на Възложителя, 

посочено в т. VI от документацията за участие към публичната покана. 

Предвид констатациите направени по-горе комисията реши да допусне до 

оценяване участника "Парафлоу Комуникейшънс" ООД. 

Съгласно предварително обявените от Възложителя условия за участие в 

публичната покана, допуснатите до оценка оферти се оценяват по критерия "най-

ниска цена". 
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С оглед на гореизложеното, комисията реши да предложи на Възложителя 

следното класиране: 

Първо място - "Парафлоу Комуникейшънс" ООД с предложена цена за 

изпълнение на обществената поръчка в размер на 49 440.00 без ДДС. 

Във връзка с изложеното, комисията 

РЕШИ: 

На основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, предлага на Възложителя да утвърди 

протокола от работата на комисията и да сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка с предмет: "Доставка, въвеждане в експлоатация и 

поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерство на 

енергетиката" с участника "Парафлоу Комуникейшънс" ООД, класиран на 

първо място. 

Комисията приключи своята работа на 10.11.2015 г. 

Комисия: 

Председател: 

чл
. 2

 от
 ЗЗ

ЛД




