
Партида: 05028 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05028

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-57 от дата 15/01/2016

Коментар на възложителя:
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки с 

уникален код 9049654

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката

Адрес
ул. Славянска № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
02 9407520; 02 9407423

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Явор Пиперов - директор на дирекция ИКОУКС;  Мариана Гугуткова - 

държавен експерт в дирекция ИКОУКС

E-mail Факс
e-docs@mi.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mi.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/vnedryavane-na-sistema-

za-elektronna-sigurnost-na-ministerstvo-na-ikonomikata-1080-c342-

1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Внедряване на система за електронна сигурност на Министерство на 

икономиката”

Източник на финансиране: държавния бюджет.

Срок за изпълнение на поръчката: срок за внедряване - до 40 

(четиридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на 

договора; софтуерна поддръжка - 12 (дванадесет) месеца, считано от 
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датата на подписване на протокола за приемане на изпълнението.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на 

офертите  на 27.01.2016 г. от 11.00 ч. в административната сграда 

на Министерството на икономиката, в гр. София, ул. „Славянска“ № 8, 

заседателна зала. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в публичната покана или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 72212731

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Обхват на поръчката

1. Инсталация и внедряване – 215 работни места;

2. Настройка на базови функции на продукта;

3. Провеждане на тестове и окончателна настройка на продукта;

4. Справка за състоянието на информацията и нейната употреба на 

база на анализите на събраната от продукта информация.

Прогнозна стойност

(в цифри): 65000   Валута: BGN

Място на извършване

гр. София, ул. "Славянска" №8 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Модулите следва да:

-притежават база данни, за съхранение и обработка на информацията;

-защитават електронната информация в организацията от неоторизирано 

изтичане в крайните точки (работни станции, лаптопи) в Windows 

среда;

-притежават централизиран мониторинг и документиране действията на 

служителите;

-притежават централизирано управление за контрол и управление на 

електронната сигурност;

-установяват централизиран административен контрол на 

потребителския достъп до всички съществуващи входни и изходни 

канали на информация и периферни устройства в „крайните точки“;

-налагат контрол на всички потребителски операции с възможно най-

високото им детайлизиране: Кой? От къде? Къде? Кога? Какво?;

-дефинират минимален набор от операции с локалните портове и 

периферните устройства за всеки потребител;

-прилагат правила за достъп до устройствата и портовете на 

„крайната точка“;

-осигуряват ненамеса в достъпа на служителя докато не се нарушат 

установените правила;

-се интегрират с други решения за ИТ сигурност;

-осигуряват централизирано управление на всички крайни точки;
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-предоставят възможност за индексиране на данни;

-предоставят функционалност за следене и защита на изходящите 

мрежови съобщения, изпратени от iOS устройства. Да могат да засичат 

и блокират поверителни данни в и-мейл комуникация, и в мобилни 

приложения като DropBox и Facebook;

-разполагат с технология за откриване на съдържание, която улеснява 

идентифицирането на неструктурирани, текстови данни, които трудно 

се намират или описват.  Да има възможност да се самообучава как се 

разпознават уникалните характеристики на поверителни данни, като 

извършва статистически анализ на положителни и отрицателни примери, 

за да създаде автоматично правила за откриване на данните;

-разполагат с модул за анализ на информацията, който да предоставя 

отчети включващи анализ на риска спрямо нуждите на ръководството и 

одиторите в организацията;

-разполагат с портал за персонализирана информация (Self-service 

portal), на който крайните потребители в организацията да могат да 

получат информация за касаещите ги инциденти свързани с 

конфиденциална информация и тяхното разрешаване;

-разполагат с възможност за наблюдение на достъпа до различни 

типове файлове  и наблюдение на използването им (File access and 

usage monitoring); 

-разполагат с техноголията EDM (exact data matching) и да 

позволяват сканиране на източници на данни с до 6 милиарда полета;

-разполагат с възможност за създаване на гранулярни политики за 

следене на конфиденциална информация чрез технологията EDM (exact 

data matching);

Изисквания към Решението:

-Решението да притежава възможност да се използва единна политика, 

за да сканирате данни, където и да се съхраняват или използват, 

както на мрежово ниво, така и в крайните точки;

-Решението да разполага с автоматична реакция на открита заплаха;

-Решението да се синхронизира с Novell eDirectory – директорийната 

услуга за автентикация и Novell GroupWise – системата за електронна 

поща. Да предоставя възможност за създаване на правила и политики 

по групи и/или потребители;

-Решение притежава предварително зададени политики за откриване, да 

съответстват на законовите рамки и най-добрите практики, 

включително предварително определени политики изисквани в 

разпоредби;

-Решението трябва да разполага с възможности за обработка на  много 

големи файлове или приложения (20MB и по-големи) по време на 

процеса за откриване на отпечатъци в съдържанието на файловете;

-Решението да включва метод за самообучение на методите за 

откриване, което изисква малък набор от образци на документи, за да 

се даде възможност за точно откриване на други подобни документи;

-Решението да поддържа метод за откриване базирана на регулярни 

изрази, който да подлежи на персонализация.

-Решението трябва да притежава списък с ключови думи (за откриване) 

с на най-малко 10,000 записи;

и др., съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

Критерий за възлагане
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най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“, 

със следните показатели за определяне на комплексната оценка (КО) и 

относителната им тежест: П1 - Техническа оценка при 60% относителна 

тежест в КО и П2 - Финансова оценка при 40% относителна тежест в 

КО.

Определяне на показателя Техническа оценка (П1). Оценката по 

показател „Техническа оценка“ се извършва както следва: 

 П1 = Т1 + Т2 + Т3 , където:

Т1 е оценката на комисията по подпоказател „Концепция за изпълнение 

на дейностите“

Т2 е оценката на комисията по подпоказател „Управление на риска“

Т3 е оценката на комисията по подпоказател „План за извършване на 

дейностите. Програма за осигуряване на качеството за изпълнение“

Определяне на показателя Финансова оценка (П2)

Оценката на показателя „Финансова оценка” (П2) е с максимален брой 

точки 100 и коефициент на тежест в комплексната оценка на офертата 

- 0,40. 

Финансовата оценка се определя съгласно формулата: 

 П2 = (Цmin./Цуч.)*100 , където:

Цmin. е най-ниската цена, предложена от участник в обществената 

поръчка

Цуч. е цена, предложена от съответния участник.

Комплексната оценка на офертата (КО) се извършва по посочените 

показатели и съответните им относителни тежести, по следната 

формула:

 КО = (П1 х 0,60) + (П2 х 0,40) , като максималната комплексна 

оцена не може да надвишава 100 точки.

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голям брой 

точки.

В Приложение № 1 към обявената Публична покана, публикувано в 

"Профил на купувача" на адрес www.mi.government.bg 

се съдържа подробна информация относно Методиката за оценка.

Срок за получаване на офертите

Дата: 26/01/2016 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

1.Представяне на участника и срок на валидност на офертата - по 

образец;2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно Техническата спецификация на Възложителя – по 

образец; 3. Ценово предложение – по образец; 4.Списък на изпълнени 

услуги,които са еднакви или сходни с предмета на поръчката – по 

образец.

Минимално изискване: Участникът посочва минимум две изпълнени 

услуги през последните 3 години, с предмет, еднакъв или сходен с 

предмета на настоящата поръчка. Списъкът да включва услуги, 
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приключили до датата на подаване на офертата.Към декларацията 

участникът представя доказателствo за извършенaтa услугa под 

формата на удостоверениe (минимум две), издаденo от получателя или 

от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за услугaтa. Под сходен предмет се 

разбира доставка на лицензи и внедряване на система за защита от 

загуба и разпространение на чувствителна информация; 5. Декларация 

– Справка по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - по образец, съдържаща 

образованието, професионалната квалификация и професионалния опит 

на експертите, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на 

поръчката.Участникът следва да осигури екип от експерти, 

притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, 

съответстващи на спецификата на поръчката. 

Екипът за изпълнение на обществената поръчка трябва да включва 

минимум 3 (трима) на брой експерти за изпълнение на настоящата 

поръчка, както следва: 

-минимум 1 (един) експерт, който да притежава сетификат доказващ 

технически умения, издаден от производителя на предлагания софтуер.

-минимум 1 (един) експерт, който да има опит в управлението на 

сходни проекти, с предмета на поръчката, и да има придобита 

професионална квалификация за ръководител на проекти, съгласно 

методология за управление на проекти Prince2 или еквивалент.

-минимум 1 (един) експерт, който да има минимум 3 години опит и 

познания в областта на жизнения цикъл на процесите за управление на 

ИТ услуги, съгласно методология ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) или еквивалент.

Участникът, избран за изпълнител следва да има на разположение през 

целия период на изпълнение на поръчката специалистите, които ще 

участват в изпълнението на обществената поръчка; 6.Участникът 

следва да има валидни сертификати, които удостоверяват 

съответствието на участника със стандарти за системи: внедрена 

система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или 

еквивалент, с обхват на сертификация, свързан с предмета на 

поръчката. Участникът предоставя заверено копие на валиден 

сертификат.; - внедрена и сертифицирана система за управление на 

процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните 

технологии съгласно стандарт ISO20000-1:2011 или еквивалент, с 

обхват на сертификация, свързан с предмета на поръчката. 

Участн.предоставя завер.копие на вал. сертиф.; - внедрена и 

сертифицирана система за управление на сигурността на информацията 

съгласно стандарт ISO27001:2013 или еквивалент, с обхват на 

сертификация, свързан с предмета на поръчката.Участн.предоставя 

завер.копие на вал. сертиф.Съгласно чл.53 ал.4 от ЗОП Възложителят 

приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки,както и други доказ. за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството;7.Декл.за ангажираност на всяко от 

лицата, включени в справката по т.5-по образец;8.Декларация за 

съгласие за участие като подизпълнител(по образец)-представя се в 

случай,че участникът предвижда участие на подизпълнител/и;9.Копие 

на документ за учредяване на обединение,когато участникът е 

обединение,което не е юридическо лице подписан от лицата в 

обедин.,в който се посочва представляващият;10.Заверено пълномощно 
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на лицето,подписващо офертата;11.Списък на документите, съдържащи 

се в офертата (оригинал),подписан от представляващия 

участника.Всички документи следва да бъдат представени в оригинал 

или в заверено с подпис на представляващия и печат на участника 

копие.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 26/01/2016 дд/мм/гггг
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