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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседание на комисия 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 12.04.2017 г. в 14:00 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“, 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“ 

 

Комисията в титулярния си състав се събра на заседание и пристъпи към изпълнение 

на задълженията си съгласно горепосочената заповед. Комисията взе единодушно решение, 

да продължи работата си в две стъпки: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

2. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници. 

 

Разглеждане на допълнително представените документи от участниците: 

 

На основание чл.54 ал.8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 се изпрати по факс на 

посочените факс-номера на всички участници в процедурата и се публикува в Профила на 

купувача на „Български пощи“ ЕАД на 04.04.2017 г. В указания в протокола срок от 5 /пет/ 

работен дни са получени допълнителни документи от следните участници: 

1. Участника „ИФЕЛОУС“ ООД – представени допълнителни документи с вх.№ 

ОП-5-3/ 10.04.2017 г. 

2. Участника „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД представени допълнителни документи 

с вх.№ ОП-5-4/ 10.04.2017 г. 



2 

 

На основание чл.54, ал.12 ППЗОП комисията премина към разглеждане на 

предоставените допълнителни документи и съответствието им с критериите за подбор на 

Възложителя. 

Участника „ИФЕЛОУС“ ООД е представил следните допълнителни документи: 

1. ISO 9001:2008 – сертификат на F5 Networks – с превод на български език; 

2. Писмо от F5 за стандартната фирмена гаранция – с превод на български език; 

3. Писмо от Palo Alto за стандартната фирмена гаранция – с превод на български език; 

4. Писмо от Fortinet за стандартната фирмена гаранция – с превод на български език; 

5. Технически материали за предлаганите изделия  - F5 BIG-IP System Hardwere 

Datasheet – с превод на български език ; 

6. Технически материали за предлаганите изделия – Palo Alto 3000 Series Specsheet – с 

превод на български език ; 

7. Технически материали за предлаганите изделия - Fortinet FortiMail Datasheet – с 

превод на български език. 

 

Участника „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД е представил следните допълнителни 

документи: 

1. Декларация за съответствие – Palo Alto Networks за собственост – с превод на 

български език; 

2. ISO 9001:2008 Flextronics International USA Inc. – с превод на български език; 

3. Декларация за съответствие – Fortinet – с превод на български език; 

4. Сертификат на Fortinet Technologies Canada Inc. – с превод на български език; 

5. ISO 9001:2008 – сертификат на Fortinet Technologies Canada Inc. – с превод на 

български език ; 

6. Декларация за съответствие – Fortinet (приложена е втори път) 

 – с превод на български език; 

7. Писмо от F5 по политика по сертифициране и съответствие ISO 9001/ ISO 14001 – с 

превод на български език; 

8. Технически материали за предлаганите изделия – Palo Alto Networks – с превод на 

български език ; 

9. Технически материал – PA – 3000 series -  с  превод на български език; 

10. Технически материал – Fortimail - с  превод на български език; 

11. Технически материал – BIC – IP  - с  превод на български език; 

 

На своето заседание комисията  прие, че представените допълнително документи от 

участниците отговарят на изискванията на документацията за участие и на изискванията 

заложени в нея. 

 

Комисията премина към обстойно разглеждане на документите съдържащи се в 

офертите на участниците и направи следните изводи: 

 

Участникът „ИФЕЛОУС“ ООД е представил всички необходими документи и 

отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

Участникът „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД е представил всички необходими документи 

и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 
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Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

 Р Е Ш И : 

 

1. Допуска до по-нататъшно участие в публичното състезание участниците „ИФЕЛОУС“ 

ООД и „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД, т.к. същите са представили всички необходими 

документи и участниците отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор. 

 

Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници „ИФЕЛОУС“ ООД и „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД и провери в детайли 

представените техническите спецификации за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия. След извършените съпоставки и анализи на съдържанието на 

техническите предложенията на двамата участници, бяха направени следните констатации: 

  

1. За участника „ИФЕЛОУС“ ООД  

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно Приложение №1 – Технически изисквания от документацията на 

Възложителя и съдържа: 

1) Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2) Срок за изпълнение на поръчката 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на  

подписване на договор; 

3) Гаранционни срокове: 

 Firewall – 12 месеца. 

 Application Delivery Controller  - 12 месеца. 

 Anti-SPAM  - 12 месеца. 

4) Доставка и инсталация на 2 бр. резервирана система от тип „защита стена“ – Palo Alto 

3050 (марка/модел)  

5) Доставка и инсталация на 1 бр. система от тип ADC (Application Delivery Controller) – 

F5 i2600 (марка/модел) 

6) Доставка и инсталация на 1 бр. система за защита на системата за електронна поща 

(Anti-SPAM) – Fortimail  400 E (марка/модел) 

 

 

2. За участника „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД  

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно Приложение №1 – Технически изисквания от документацията на 

Възложителя и съдържа: 

1) Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2) Срок за изпълнение на поръчката 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на  

подписване на договор; 

3) Гаранционни срокове: 

 Firewall - 12 месеца. 
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 Application Delivery Controller  - 12 месеца. 

 Anti-SPAM  - 12 месеца. 

4) Доставка и инсталация на 2 бр. резервирана система от тип „защита стена“ - Palo Alto 

3050 (марка/модел)  

5) Доставка и инсталация на 1 бр. система от тип ADC (Application Delivery Controller) – 

F5 BIG – IP 2000s (марка/модел) 

6) Доставка и инсталация на 1 бр. система за защита на системата за електронна поща 

(Anti-SPAM) - Fortimail  400 E (марка/модел) 

 

 

След извършените констатации и съответствието на техническите предложения на 

изискванията на възложителя, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допуска участниците „ИФЕЛОУС“ ООД и „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД до отваряне на 

ценовите оферти – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;  

 

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се 

извърши на 26.04.2017 г. от 11:00 часа, в зала 212 в сградата на Централно управление 

на „Български пощи“ ЕАД, за което участниците да бъдат уведомени съгласно чл. 57, 

ал.3 ППЗОП. 

 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

Ваня Чорбаджийска – /п – заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 

Петър Боев  – /п – заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 

Костадин Камбуров – /п – заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 


