
 

 

 

 

Конкурс за избор на фирма за реализация на система за защита от 

вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД 

 

 

„ВМЗ“ ЕАД - гр. Сопот обявява Конкурс за избор на фирма за реализация на 

система за защита от вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД 

 

Критерии за допустимост на участниците 

1. Участникът трябва да представи документ, с който да удостовери, че е 

собственик на предлагания  софтуер  или оторизационно писмо, че има право да го 

продава и поддържа . 

2. Декларация, че  работи минимум от три години в сферата на 

информационната сигурност. 

3. Представяне на препоръки за добро изпълнение на проекти в предприятия 

сходни на „ВМЗ“ ЕАД. 

4. Декларация , че разполага със специалисти  със съответните квалификации, 

отговорни за въвеждането на системата в експлоатация и поддръжка. 

 

Изисквания към защитата  на мрежата на „ВМЗ“ ЕАД 

 Да осигурява антивирусна защита за WINDOWS компютрите на 

служителите  от познати и новосъздадени вируси и шпионски софтуер, кражба 

на пароли чрез фишинг атаки, възможност за сканиране в облака и управление 

на USB, DVD и CD. 

 Да има  двупосочна защитна стена, управление на уеб трафика, защита срещу 

ботмрежи . 

 Да защитава файлови сървъри от вируси шпионски софтуер, като елиминира 

познати и непознати заплахи и зловредни кодове.  

 Да притежава система за сканиране на паметта, която следи поведението на 

процесите за подозрителна активност и възможност за сканиране в облак. 

 Да притежава система за засичане и поддръжка на виртуална среда, която 

да елиминира познати и непознати вируси на защитената машина и във 

виртуална среда. 

 Да притежава решения за защита на мейл сървъри филтриращи спам и 

зловредни кодове още преди те да са стигнали до компютрите на служителите. 

 Да осигурява HTTP и FTP gateway защита от познати и новосъздадени вируси 

и зловредни кодове, червеи, спам и други интернет заплахи.  

 Да е с минимален ефект върху производителността на защитената система и 

да е подходяща и за сървъри, които обработват множество заявки информация. 

 Да осигурява отдалечена администрация, чрез която да се налагат политики и 

правила чрез независим агент на защитеното устройство. 

 Да има безплатна техническа поддръжка на български език. 

 Да осигурява защитата на 200 и повече работни места. 



 

 

Съдържание на офертата 

 Офертата се представя на български език. 

Офертата се подготвя за 200/двеста/работни места. 

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания. 

Документите, свързани с участието в настоящата процедура, се представят от 

участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от 

възложителя.  

Документите свързани с участието в настоящата процедура, се представят в 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. наименованието на участника 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3. наименованието на конкурса; 

 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”.  

Цената следва да бъде представена в български лева без ДДС с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по 

какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани 

ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за 

изпълнение на поръчката. 

Отговорност за евентуално допуснати грешки, включително аритметични или 

пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в 

процедурата. 

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на възложителя, не се отваря. 

Документите към офертата се подписват от лицето, което представлява 

участника съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за 

актуално състояние  или от изрично упълномощено лице с нотариално заверено 

пълномощно. В този случай се представя пълномощното. 

Участник няма да бъде допуснат участие в настоящата поръчка и съответно ще 

бъде отстранен от участие, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не 

отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или 

е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в 

оферта на друг участник е посочен като подизпълнител или участва в обединение или е 

свързано лице с друг участник. 

 

 Приемане на оферти/връщане на оферти 

За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се 

отбелязват: 

1. подател на офертата за участие; 

2. номер, дата и час на получаване;  

3. причините за връщане на офертата за участие (когато е приложимо). 

При приемане на офертата, тя се регистрира, като на подателя се издава 

документ с поредният номер, датата и часът на получаването; същата информация се 



 

 

нанася и върху опаковката на офертата. В регистъра се вписват всички получени 

оферти. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези 

обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за 

участие пред Деловодството на възложителя, все още има чакащи лица, те се включват 

в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра. 

Не се допуска приемане на оферти за участие от лица, които не са включени 

в списъка.  

Получените оферти за участие се предават на председателя на назначената 

от възложителя комисия, за което се съставя протокол с данните от регистъра. 

Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 
 

Промени, оттегляне на оферти  
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 

текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

 

Критерий за оценка на офертите 

Критерият за оценка на офертите е „технически и икономически най-изгодна оферта“. 

Офертите трябва да отговарят на изискванията към защитата на мрежата на „ВМЗ“ 

ЕАД. 

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва на база предлагана цена за 

реализация на проекта и едногодишно абонаментно поддържане.  

 

Срок за подаване на оферти: до 31.10.2016г. /16ч.55мин. 

 

Забележка: Срока за окончателно внедряване на избраната система за защита от вируси 

на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД ще се запише в договора със спечелилия конкурса. 

 

 

 

За допълнителна информация:  

инж. Валентин Василев; 0888218997; e-mail: val@vmz.bg     


