РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОТОКОЛ № 2 / 15.12.2017 г.
На 15.12.2017 г. в 10:00 ч. в изпълнение на Заповед № ДАЕУ - 6335/11.12.2017г. на
директора на дирекция „Обществени поръчки“, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП
съгласно Заповед № ДАЕУ-2012/15.05.2017 г. на Председателя на ДАЕУ и на основание чл.
54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), комисия в
състав:
Председател:
Бисерка Радева – началник отдел в отдел CERT, дирекция „Мрежова и
информационна сигурност“
и членове:
Верка Николова – главен експерт в отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Бюджет,
финанси и управление на собствеността“
Димитър Дулев – главен специалист в дирекция „Обществени поръчки“,3
се събра на закрито заседание в стая № 103 в сградата на Държавна агенция „Електронно
управление“ на адрес гр. София, ул. „Гурко” № 6, за да продължи своята работа във връзка с
постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Подпомагане на дейността на националният център за реакция при инциденти във
връзка с информационната сигурност (CERT България) по времето на подготовка и
председателстването на Съвета на Европейския съюз.
I. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите:
1. За участник „АМАТАС“ ЕАД
Комисията установи, че офертата съдържа техническo предложениe, в което е
декларирал всички изискани от Възложителя обстоятелства, съгласно приложението от
документацията. Участникът е представил попълнено и подписано Техническо предложение
за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Техническото
предложение на участника съответства на обявените от Възложителя изисквания за вид и
съдържание, и отговарят на условията от техническата спецификация на възложителя;
2. За участник „ЛИРЕКС БГ“ ООД
Комисията установи, че офертата съдържа техническo предложениe, в което е
декларирал всички изискани от Възложителя обстоятелства, съгласно приложението от
документацията. Участникът е представил попълнено и подписано Техническо предложение
за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Техническото
предложение на участника съответства на обявените от Възложителя изисквания за вид и
съдържание, и отговарят на условията от техническата спецификация на възложителя;

3. За участник „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД
Комисията установи, че офертата съдържа техническo предложениe, в което е
декларирал всички изискани от Възложителя обстоятелства, съгласно приложението от
документацията. Участникът е представил попълнено и подписано Техническо предложение
за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Техническото
предложение на участника съответства на обявените от Възложителя изисквания за вид и
съдържание, и отговарят на условията от техническата спецификация на възложителя;
II. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участниците
по реда на постъпване на офертите.
Оценката по показател „Качество“ се формира на базата на представените от всеки
участник технически предложения. Техническите предложения се проверяват, за да се
установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на
документацията за участие в процедурата. На оценка подлежат само предложения, които
отговарят на изискванията на Възложителя. Качеството на предложеното изпълнение се
оценява по посочените по-долу задължителни подпоказатели, при следната формула:
ОК = (ВРИ + О + ПКП)
Оценката по показател „Качество“отчита качеството на предложеното в техническото
предложение изпълнение по следните подпоказатели:
ВРИ
О
ПКП

Подпоказатели
Време за реакция на инцидентите
Обучения
Професионална
компетентност
персонала

Максимален брой точки
45
10
на

ОБЩО:

45
100 т.

Точките по отделните три подпоказателя на показателя „Качество“ се присъждат
чрез експертна оценка от всеки от членовете на назначената оценителната комисия,
като се мотивират.
1. Време за реакция на инцидентите – ВРИ
Оценката по Подпоказателя ВРИ се формира като сбор от точките получени по
посочените в методиката компоненти, при следната формула:
ВРИ = (ВИССВИ1 + ВИССВИ2+ ВИССВИ3+ВОУВ+ВЯМ1 +ВЯМ2)
2. Обучения
Оценката по подпоказателя „Обучения“- О се формира като сбор от точките
получени по посочените по-долу задължителни компоненти, при следната формула:
О=О1+О2
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3. Професионалната компетентост на част от екипа - ПКП
Оценката по подпоказател „ПКП“ отчита професионалната компетентост на част от
екипа, като съществен елемент за качеството на изпълнение на поръчката.
Оценка по показател (ПКП)
ПКП = (ПКП1 + ПКП2+ ПКП3+ ПКП4)
Техническото предложение се оценява по посочените в методиката, задължителни
компоненти при следната формула:
Оценка по показател (ПКП) ПКП = (ПКП1 + ПКП2+ ПКП3+ ПКП4)
1. За участник „АМАТАС“ ЕАД
1. Време за реакция на инцидентите – ВРИ
Участникът е предложил в техническото си предложение следните компоненти за които
комисията постави следните точки:
Време за изпращане на стратегия за смекчаване въздействието на инцидента.
(ВИССВИ1) – 45 мин от регистриране на заявката в online системата – 15 точки.
(ВИССВИ2) – 1 час и 30 мин от регистриране на заявката в online системата – 10 точки.
(ВИССВИ3) – 4 часа от регистриране на заявката в online системата – 5 точки.
ВИССВИ - Общо: 30 точки.
Време за отговор на уточняващи въпроси.
(ВОУВ) – 10 мин от изпращането им по телефон, e-мейл или регистриране в системата. - 5
точки.
ВОУВ - Общо: 5 точки.
Време за явяване на място.
(ВЯМ1) – 1 час от регистриране на заявката в системата. – 5 точки.
(ВЯМ2) – 2 часа и 30 мин в извънработно време, празнични и почивни дни от регистриране
на заявката в системата. – 5 точки.
ВЯМ – Общо: 10 точки.
2. Обучения
Участникът е предложил обучения съгласно техническото задание, за които комисията
постави следните точки:
(О1) – общо 10 броя надграждащи обучения – 4 точки.
(О2) – общо 4 броя допълнителни обучения – 4 точки.
О - Общо: 8 точки.
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3. Професионалната компетентост на част от екипа - ПКП
Участникът е предложил в техническото си предложение следните компоненти за които
комисията постави следните точки:
 Ръководител на екип (ПКП 1)
- Образование – 1 точки.
- Допълнителна квалификация – 6 точки.
- Професионален опит в областта на управление на инциденти. – 5 точки.
- Професионален опит за участие като ръководител екип. - 2 точки.
ПКП1 - Общо: 14 точки
Мотиви: Предложеният от участника ръководител на екип притежава нужното образование,
за което му е присъден максималният брой точки, също така са признати приложените към
допълнителната квалификация сертификати, за които са отсъдени максималният брой точки.
Признат е професионален опит в областта на управление на инциденти, в размер от 10
години, за което са отсъдени 5 точки и за участие като ръководител на екип в същата област
общо 4, за което са отсъдени 2 точки.
 Експерт по web приложения (ПКП 2)
- Образование – 0.5 точки.
- Допълнителна квалификация – 4 точки.
- Професионален опит – 3.5 точки.
ПКП2 - Общо: 8 точки
Мотиви: Предложеният от участника експерт по web приложения притежава нужното
образование, за което му е присъден максималният брой точки, също така са признати
приложените към допълнителната квалификация сертификати, за които са отсъдени
максималният брой точки. Признат е професионален опит в областта на конфигуриране
и/или откриване на грешки и анализ на логове в web сървъри (предимно IIS и Apache) и/или
web приложения, в размер от 8 години, за което са отсъдени 3.5 точки.
 Експерт по анализиране на зловредни кодове (ПКП 3)
- Образование – 0,5 точки.
- Допълнителна квалификация – 4 точки.
- Професионален опит – 1.5 точка.
ПКП3 - Общо: 6 точки
Мотиви: Предложеният от участника експерт по анализиране на зловредни кодове
притежава нужното образование, за което му е присъден максималният брой точки, също
така са признати приложените към допълнителната квалификация сертификати, за които са
отсъдени максималният брой точки. Признат е професионален опит в областта на
анализирането на зловреден код, включително за мобилни устройства, в размер от 3 години,
за което е отсъдена 1.5 точка.
 Експерт по операционни системи (ПКП 4)
- Образование – 0,5 точки.
- Допълнителна квалификация – 4 точки.
- Професионален опит – 3,5 точки.
ПКП4 - Общо: 8 точки
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Мотиви: Предложеният от участника експерт по операционни системи, притежава нужното
образование, за което му е присъден максималният брой точки, също така са признати
приложените към допълнителната квалификация сертификати, за които са отсъдени
максималният брой точки. Признат е професионален опит в областта на конфигурирането
и/или мрежовата сигурност и/или в откриване на грешки и/или анализ на логове в
операционни системи, в размер от 11 години, за което са отсъдени 3.5 точки.
2. За участник „ЛИРЕКС БГ“ ООД
1. Време за реакция на инцидентите – ВРИ
Участникът е предложил в техническото си предложение следните компоненти за които
комисията постави следните точки:
Време за изпращане на стратегия за смекчаване въздействието на инцидента
(ВИССВИ1) – 45 мин от регистриране на заявката в online системата – 15 точки.
(ВИССВИ2) – 1 час и 30 мин от регистриране на заявката в online системата – 10 точки.
(ВИССВИ3) – 4 часа от регистриране на заявката в online системата – 5 точки.

ВИССВИ - Общо: 30 точки.
Време за отговор на уточняващи въпроси
(ВОУВ) – 10 мин от изпращането им по телефон, e-мейл или регистриране в системата. – 5
точки.
ВОУВ - Общо: 5 точки.
Време за явяване на място
(ВЯМ1) – 1 час от регистриране на заявката в системата. – 5 точки.
(ВЯМ2) – 2 часа и 30 мин в извънработно време, празнични и почивни дни от регистриране
на заявката в системата. – 5 точки.
ВЯМ - Общо: 10 точки.
2. Обучения
Участникът е предложил обучения съгласно техническото задание, за които комисията
постави следните точки:
(О1) – общо 10 броя надграждащи обучения – 4 точки.
(О2) – общо 4 броя допълнителни обучения – 4 точки.
О - Общо: 8 точки.
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3. Професионалната компетентост на част от екипа - ПКП
Участникът е предложил в техническото си предложение следните компоненти за които
комисията постави следните точки:
 Ръководител на екип (ПКП 1)
- Образование – 1 точка.
- Допълнителна квалификация. – 6 точки.
- Професионален опит в областта на управление на инциденти. – 8 точки.
- Професионален опит за участие като ръководител екип. - 5 точки.
ПКП1 - Общо: 20 точки
Мотиви: Предложеният от участника ръководител на екип, притежава нужното
образование, за което му е присъден максималният брой точки, също така са признати
приложените към допълнителната квалификация сертификати, за които са отсъдени
максималният брой точки. Признат е професионален опит в областта на управление на
инциденти, в размер от 16 години, за което са отсъдени 8 точки и за участие като
ръководител на екип в същата област общо 95, за което са отсъдени 5 точки.
 Експерт по web приложения (ПКП 2)
- Образование – 0.5 точки.
- Допълнителна квалификация – 4 точки.
- Професионален опит – 3 точки.
ПКП1 - Общо: 7.5 точки
Мотиви: Предложеният от участника експерт по web приложения, притежава нужното
образование, за което му е присъден максималният брой точки, също така са признати
приложените към допълнителната квалификация сертификати, за които са отсъдени
максималният брой точки. Признат е професионален опит в областта на конфигуриране
и/или откриване на грешки и анализ на логове в web сървъри (предимно IIS и Apache) и/или
web приложения, в размер от 6 години, за което са отсъдени 3 точки.
 Експерт по анализиране на зловредни кодове (ПКП 3)
- Образование – 0.5 точки.
- Допълнителна квалификация – 4 точки.
- Професионален опит – 0.5 точки.
ПКП3 - Общо: 5 точки
Мотиви: Предложеният от участника експерт по анализиране на зловредни кодове
притежава нужното образование, за което му е присъден максималният брой точки, също
така са признати приложените към допълнителната квалификация сертификати, за които са
отсъдени максималният брой точки. Признат е професионален опит в анализирането на
зловреден код, включително за мобилни устройства, в размер от 1 години, за което е
отсъдена 0.5 точки.
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 Експерт по операционни системи (ПКП 4)
- Образование – 0.5 точки.
- Допълнителна квалификация – 4 точки.
- Професионален опит – 1 точка.
ПКП1 - Общо: 5.5 точки
Мотиви: Предложеният от участника експерт по операционни системи, притежава нужното
образование, за което му е присъден максималният брой точки, също така са признати
приложените към допълнителната квалификация сертификати, за които са отсъдени
максималният брой точки. Признат е професионален опит в областта на конфигурирането
и/или мрежовата сигурност и/или в откриване на грешки и/или анализ на логове в
операционни системи, в размер от 2 години, за което са отсъдени 1 точки.
3. За участник „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД
1. Време за реакция на инцидентите – ВРИ
Участникът е предложил в техническото си предложение следните компоненти за
които комисията постави следните точки:
Време за изпращане на стратегия за смекчаване въздействието на инцидента.
(ВИССВИ1) – 45 мин от регистриране на заявката в online системата – 15 точки.
(ВИССВИ2) – 1 час и 30 мин от регистриране на заявката в online системата – 10 точки.
(ВИССВИ3) – 4 часа от регистриране на заявката в online системата – 5 точки.
ВИССВИ - Общо: 30 точки.
Време за отговор на уточняващи въпроси.
(ВОУВ) – 10 мин от изпращането им по телефон, e-мейл или регистриране в системата – 5
точки.
ВОУВ - Общо: 5 точки.
Време за явяване на място.
(ВЯМ1) – 1 час от регистриране на заявката в системата – 5 точки.
(ВЯМ2) – 2 часа и 30 мин в извънработно време, празнични и почивни дни от регистриране
на заявката в системата – 5 точки.
ВЯМ - Общо: 10 точки.
2. Обучения.
Участникът е предложил обучения съгласно техническото задание, за които комисията
постави следните точки:
(О1) – общо 12 броя надграждащи обучения – 6 точки.
(О2) – общо 3 броя допълнителни обучения – 4 точки.
О - Общо: 10 точки.
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3. Професионалната компетентост на част от екипа - ПКП
Участникът е предложил в техническото си предложение следните компоненти за които
комисията постави следните точки:
 Ръководител на екип (ПКП 1)
- Образование – 1 точка.
- Допълнителна квалификация – 1.5 точки.
- Професионален опит в областта на управление на инциденти. – 9 точки.
- Професионален опит за участие като ръководител екип. - 5 точки.
ПКП1 - Общо: 16.5 точки
Мотиви: Предложеният от участника ръководител на екип, притежава нужното
образование, за което му е присъден максималният брой точки, приложени са 3 броя
сертификати към допълнителната квалификация, за които са отсъдени 1.5 точки. Признат е
професионален опит в областта на управление на инциденти, в размер от 18 години, за което
са отсъдени 9 точки и за участие като ръководител на екип в същата област общо 17, за
което са отсъдени 5 точки.
 Експерт по web приложения (ПКП 2)
- Образование – 0.5 точки.
- Допълнителна квалификация – 1 точка.
- Професионален опит – 3.5 точки.
ПКП1 - Общо: 5 точки
Мотиви: Предложеният от участника експерт по web приложения, притежава нужното
образование, за което му е присъден максималният брой точки, приложени са 2 броя
сертификати към допълнителната квалификация, за които е отсъдена 1 точка. Признат е
професионален опит в областта на конфигуриране и/или откриване на грешки и анализ на
логове в web сървъри (предимно IIS и Apache) и/или web приложения, в размер от 14
години, за което са отсъдени 3.5 точки.
 Експерт по анализиране на зловредни кодове (ПКП 3)
- Образование – 0.5 точки.
- Допълнителна квалификация – 1 точка.
- Професионален опит – 3.5 точки.
ПКП1 - Общо: 5 точки
Мотиви: Предложеният от участника експерт по анализиране на зловредни кодове
притежава нужното образование, за което му е присъден максималният брой точки,
приложени са 2 броя сертификати към допълнителната квалификация, за които е отсъдена 1
точка. Признат е професионален опит в анализирането на зловреден код, включително за
мобилни устройства, в размер от 9 години, за което е отсъдена 3.5 точки.
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 Експерт по операционни системи (ПКП 4)
- Образование – 0.5 точки.
- Допълнителна квалификация – 0.5 точки.
- Професионален опит – 3.5 точки.
ПКП1 - Общо: 4.5 точки
Мотиви: Предложеният от участника експерт по операционни системи, притежава нужното
образование, за което му е присъден максималният брой точки, приложен е 1 брой
сертификати към допълнителната квалификация, за които е отсъдена 0.5 точка. Признат е
професионален опит в областта на конфигурирането и/или мрежовата сигурност и/или в
откриване на грешки и/или анализ на логове в операционни системи, в размер от 10 години,
за което са отсъдени 3.5 точки.
Временно класиране на участниците:
Фирма

Формула: ВРИ + ВОУВ+ Общ брой точки
ВЯМ
(45+8+36)*0.50
44,50

АМАТАС ЕАД
ЛИРЕКС БГ ООД
ИНФОРМАЦИОННО
АД

ОБСЛУЖВАНЕ

(45+8+38)*0.50

45,50

(45+10+31)*0.50

43

Комисията допуска до отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“
офертите на участници:
1. „ЛИРЕКС БГ“ ООД;
2. „АМАТАС“ ЕАД;
3. „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД.
Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички допуснати участници
ще бъдат отворени на публично заседание на 12.01.2018 г., в 14:00 ч., в Мраморна зала, ет.
1 в сградата на ДАЕУ, находяща се в гр. София, ул. Ген. Й.В. Гурко № 6, за което ще
бъде публикувано Съобщение за отваряне на ценови предложения на Профила на купувача в
електронната преписка за поръчката: https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/184;
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
Председател:
Бисерка Радева………п………. Заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД
Членове:
Верка Николова………п………. Заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД
Димитър Дулев…………п………. Заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД
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