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ПРОТОКОЛ № 1 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-11/23.03.2017 г. на Главния 

изпълнителен директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие 

в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 

монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery 

Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ 

 

Днес 23.03.2017 г. в 11:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-11/23.03.2017 г. на Главния изпълнителен директор на 

„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за 

участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и 

Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ и на основание чл.103 

ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в състав: 

 

Председател:Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „Правна дейност“ 

Членове: Петър Боев  –ръководител отдел „ИТМ“ при дирекция „ИКТ“ 

         Костадин Камбуров – системен администратор при дирекция „ИКТ“ 

 

Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне и 

получаване на оферти в процедурата. 

 

При провеждане на заседанието не присъстват представители на участниците. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията /Заповед № 

РД-15-11/23.03.2017 г. на Главния изпълнителен директор/ и протокола по чл.48, ал.6 

ППЗОП. 

 

В определения срок за получаване на оферти 17:30 часа на 22.03.2017 г. са  

постъпили 2 /две/ оферти от следните участници /регистър на участниците, подали оферти за 

участие в процедурата/: 

1. „ИФЕЛОУС“ ООД – с оферта № 1, вх.№ ОП – 5/22.03.2017 г.  – подадена в 15:45 h. 

2. „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД - с оферта № 2, вх.№ ОП – 5/22.03.2017 г.  – подадена 

в 15:53 h. 

 

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член 

на комисията подписа и представи декларация по чл.103 ал.2 ЗОП за съответствие и спазване 

на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП. 
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Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание както следва: 

 

1. Участникът „ИФЕЛОУС“ ООД  е представил офертата си запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща една PVC папка съдържаща документите по чл.39, ал.2 и 

ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Членовете на комисията  Ваня Чорбаджийска,  Петър Боев и Костадин Камбуров 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Същите не са подписани от участник в процедурата, тъй като представители на 

участниците не присъстват при отварянето на офертите. 

2. Участникът „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД е представил офертата си запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща две PVC папки, съдържащи документите по чл.39, ал.2 и 

ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Членовете на комисията  Ваня Чорбаджийска,  Петър Боев и Костадин Камбуров 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Същите не са подписани от участник в процедурата, тъй като представители на 

участниците не присъстват при отварянето на офертите. 

 

С извършването на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по 

чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, и констатира следното: 

 

1. Участникът „ИФЕЛОУС“ ООД  е представил следните документи по чл.39, ал.2 

ППЗОП: 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 ППЗОП; 

 ЕЕДОП; 

 Предложение за изпълнение на поръчката; 

 Техническо описание на предложеното решение; 

 Технически материали за предлаганите изделия – 3 бр. – PoloAlto 3000 Series 

Specsheet, F5 BIG-IP system Hardware Datasheet и Fortinet FortiMail Datasheet; 

 Декларация относно изнесеното производство на PoloAlto Networks и F5 Networks; 

 ISO 9001:2008 сертификат на Flextronics 

 PoloAlto Networks Quality Process; 

 Декларация за съответствие от PoloAlto Networks; 

 Описание на стандартната фирмена гаранция на PoloAlto; 

 Писмо на F5 относно политика по сертифициране и съответствие; 

 ISO 9001:2008 сертификат на F5; 

 Декларация за съответствие от F5 Networks; 

 Описание на стандартната фирмена гаранция на F5; 

 ISO 9001:2008 сертификат на Fortinet; 

 Декларация за съответствие от Fortinet; 

 Описание на стандартната фирмена гаранция на Fortinet; 
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 Декларация, че доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано и 

придружено от сертификат за произход; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

 Декларация за срока на валидност на офертата; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1 , буква „д“ ППЗОП 

 Доказателства за технически и професионални способности - ISO 9001:2008 

сертификат на Ифелоус; Сертификати на персонала – 10 бр. 

 Списък по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП ; 

 Референции – 6 бр. 

 Ценово предложение. 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

Съгласно изискванията на Възложителя, в т.3. „Подаване на офертата на хартиен 

носител“ от раздел „VI. Провеждане на процедурата“, както и в раздел VII. „Образци на 

документи и указания за подготовката им“,  всички документи от офертата на участника 

следва да са написани на български език, като в случай че за някои се представят копия от 

документите, то същите следва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подписани и 

подпечатани, а тези от документите, които са на чужд език, следва да бъдат придружени с 

превод на български език. В офертата на участника на страница 67 от документацията на 

участника е представен сертификат ISO 9001:2008 за F5 Networks, подписан и подпечатан с 

гриф „Вярно с оригинала“, но същият не е придружен с превод на български език, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

Съгласно изискванията на Възложителя, т.2.2.4. от документацията, участникът 

следва да представи документ, от който да е видно, че срокът на стандартната фирмена 

гаранция е указан в официално писмо на фирмата – производител. Представено е превод на 

„6. Ограничена гаранция“ / разположен на стр.60 от документацията на участника/, която е 

част от представено „License agreement and limited warranty“/Лицензионно споразумение и 

ограничена гаранция – стр.61-64 вкл./, като писмото е  заверено с „вярно с оригинала“, но от 

представените документи не става ясно кой е авторът на посоченото волеизявление, тъй като 

документа не притежава никакви реквизити като дата, подпис и печат, които по безспорен 

начин да удостоверяват автора на посоченото писмо. Идентична е ситуацията и с 

представените на стр. 73 документ „F5 product warranty“ и стр.79-80 „Fortinet“, документите  

не притежават никакви реквизити като дата, подпис и печат, които по безспорен начин да 

удостоверяват автора им, като същите са придружени с частичен превод на български език. 

 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 

/пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол описаните по – горе 

документи, а именно превод на документите представени само на английски език - 

документи, съдържащи технически описания на предлаганите продукти –  сертификат 

ISO 9001:2008 за F5 Networks, както и официално писмо на фирмата производител за 

срокът на стандартната фирмена гаранция. 

 

2. Участникът „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД е представил следните документи по 

чл.39, ал.2 ППЗОП: 

В една от PVC папките са поставени: 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП; 

 ЕЕДОП; 

 Сертификат ISO 9001:2008 на „Лирекс Хай – тех“ ЕООД; 

 Пълномощно – заверено нотариално от нотариус Енчо Енчев на 15.11.2013 г.  
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Втората представена PVC папка, съдържа: 

 Техническо предложение; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

 Декларация за срока на валидност на офертата; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б.„д“ от ППЗОП; 

 Декларация за оборудването – ново и неупотребявано; 

 Списък по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП ; 

 Удостоверения за добро изпълнение – 2 бр. 

 Declaration of – f5 – копие, заверено с „вярно с оригинала“, без превод на български 

език; 

 EMC - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без превод на български език; 

 Product warranty – f5 - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без превод на 

български език; 

 BIC – IP Systems - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без превод на български 

език; 

 F5 – Manufacturing   ISO 9001/ISO 14001 - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без 

превод на български език; 

 Стр. 22 от документацията е празна - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без 

превод на български език; 

 Fortinet - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без превод на български език; 

 Стр. 24 от документацията е празна - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без 

превод на български език; 

 FortinetMail
TM

 - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без превод на български език; 

 Сертификат - ISO 9001:2008 Fortinet Technologies -  копие, заверено с „вярно с 

оригинала“, без превод на български език; 

  Сертификат Fortinet Technologies - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без 

превод на български език; 

 Декларация на Fortinet - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без превод на 

български език; 

 Сертификат - ISO 9001:2008 Flextronics international US -  копие, заверено с „вярно с 

оригинала“, без превод на български език; 

  Технически материал - PA – 3000 series -  копие, заверено с „вярно с оригинала“, без 

превод на български език; 

 Declaration of conformity - копие, заверено с „вярно с оригинала“, без превод на 

български език; 

 Лицензионно споразумение и ограничена гаранция на PoloAlto - копие, заверено с 

„вярно с оригинала“, без превод на български език; 

Съгласно изискванията на Възложителя, в т.3. „Подаване на офертата на хартиен 

носител“ от раздел „VI. Провеждане на процедурата“, както и в раздел VII. „Образци на 

документи и указания за подготовката им“,  всички документи от офертата на участника 

следва да са написани на български език, като в случай че за някои се представят копия от 

документите, то същите следва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подписани и 

подпечатани, а тези от документите, които са на чужд език, следва да бъдат придружени с 

превод на български език. В офертата на участника документите представени от стр.14 до 

стр.18 /включително/,както и стр.21,23 , 28 – 34 и стр.38 – 41, а именно –F5 – Manufacturing   

ISO 9001/ISO 14001; Стр. 22 от документацията е празна; Fortinet; Стр. 24 от документацията 

е празна; FortinetMail
TM

; Сертификат - ISO 9001:2008 Fortinet Technologies; Сертификат 
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Fortinet Technologies; Декларация на Fortinet; Сертификат - ISO 9001:2008 Flextronics 

international US; Технически материал - PA – 3000 series; Declaration of conformity; 

Лицензионно споразумение и ограничена гаранция на PoloAlto, са копия, заверено с „вярно с 

оригинала“, без превод на български език. 

 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 

/пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол описаните по – горе 

документи, а именно превод на документите представени само на английски език - 

представени от от стр.14 до стр.18 /включително/,както и стр.21,23 , 28 – 34 и стр.38 – 41, 

а именно –F5 – Manufacturing   ISO 9001/ISO 14001; Стр. 22 от документацията е празна; 

Fortinet; Стр. 24 от документацията е празна; FortinetMail
TM

; Сертификат - ISO 

9001:2008 Fortinet Technologies; Сертификат Fortinet Technologies; Декларация на 

Fortinet; Сертификат - ISO 9001:2008 Flextronics international US; Технически материал 

- PA – 3000 series; Declaration of conformity; Лицензионно споразумение и ограничена 

гаранция на PoloAlto, са копия, заверено с „вярно с оригинала“. 

 

Този протокол е съставен на 27.03.2017 г.  Копие от  него да се изпрати на 

всички участници. 

 

След изтичане на срока от 5 /пет/ работни дни от получаване на протокола за 

представяне на изисканите документи от участниците, комисията ще продължи 

работата си по разглеждане на представените документи. 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

Ваня Чорбаджийска – (п – заличен на основание чл.2 ЗЗЛД) 

 

Петър Боев  – (п – заличен на основание чл.2 ЗЗЛД) 

 

Костадин Камбуров – (п – заличен на основание чл.2 ЗЗЛД) 

 


