Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна
уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна
система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Проектът е финансиран с договор BG05SFOP001-1.003-0002-C01 от 15.06.2017 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд (ЕСФ).
ОБЩА СТОЙНОСТ
Обща стойност на проекта:
6 999 982,00 лв. (с ДДС)
в т. ч. от Европейския социален фонд: 5 949 984,70 лв.
от национално съфинансиране:
1 049 997,30 лв.
ОПИСАНИЕ
Чрез проекта ще бъде разработена и внедрена единна национална електронна
уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна
система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) и ще бъде осигурена
гаранционната поддръжка. ЦАИС ЕОП ще бъде реализирана на модулен
принцип в рамките на два етапа. Първият етап ще обхваща изграждане на всички
функционалности до и включително електронно подаване на оферти и
автоматично оценяване на офертите, където е приложимо. Вторият етап ще
покрива всички функционалности до сключване и проследяване изпълнението
на договори, вкл. връзка със системи за електронно разплащане. Чрез ЦАИС
ЕОП ще се визуализира информация за Профила на купувача. Ще бъде
осигурена висока степен на сигурност по отношение на електронните оферти,
както и оперативна съвместимост на ЦАИС ЕОП със съществуващите
електронни системи на централните органи за обществени поръчки.
Ще бъдат извършени дейности по информация и комуникация, които имат за цел
да информират широката общественост за целите на проекта. Изпълнението на
дейностите ще бъде съобразено с изискванията на Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 20142020 г.
ЦЕЛИ
Обща цел на проекта е разработване и внедряване на ЦАИС ЕОП, чрез която да
се осигурява електронизация на възлагателния процес на всички етапи от
реализацията му. ЦАИС ЕОП ще предоставя услуги на потребителите 24 часа в
денонощието, 7 дни в седмицата. Въвеждането на електронни обществени
поръчки цели намаляване на административната тежест и повишаване на
публичността и прозрачността при възлагането.
Специфичните цели на проекта са:
• Специфична цел 1: Електронизация на етапите от възлагателния процес,
включително въвеждане на изцяло електронна комуникация и подаване на
електронни оферти;

• Специфична цел 2: Повишаване на степента на стандартизация в процеса на
възлагане чрез разработване и въвеждане на електронни образци и стандартни
документи;
• Специфична цел 3: Разработени и внедрени три електронни административни
услуги за участниците в процеса на възлагане.
Дейностите по информация и комуникация ще допринесат за постигане целите
на проекта чрез осигуряване на популяризиране и представяне на дейностите,
целевите групи и резултатите от проекта.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Целевите групи по проекта са всички възложители по смисъла на ЗОП,
представители на бизнеса, служители на АОП, широката общественост.
ДЕЙНОСТИ
Дейност 1: Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална
електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“;
Дейност 2: Дейности по информация и комуникация.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
- разработена, инсталирана, тествана и внедрена базовата функционалност на
информационна система за електронно възлагане на обществени поръчки на 1-ви
етап и пускане в експлоатация на пълната функционалност на ЦАИС ЕОП за
всички потребители – на 2-ри етап;
- доставено и инсталирано хардуерно и комуникационно оборудване,
необходимо за функциониране и резервиране на ЦАИС ЕОП, както и базово
софтуерно оборудване, обезпечаващо експлоатацията, управлението и
поддръжката на Системата;
- изграден регистър за обществени поръчки като част от ЦАИС ЕОП и
вписването му в приложимите национални регистри; оптимизирани процеси по
водене на регистъра на обществени поръчки;
- разработени ръководство за системния администратор; процедура за
поддръжка и профилактика; детайлно описание на конфигурацията на
внедрената Система, структурата на базата данни, описание на сорс кодовете на
Системата, сорс кодовете; ръководство за крайните потребители;
- обучени 10 администратори на системата; 70 служители на АОП; 300 крайни
потребители на Системата;
- осигурена хипер връзка от ЦАИС ЕОП към данните от настоящия регистър;
- изградена функционалност за изпращане на данни от ЦАИС ЕОП в Портала за
отворени данни с цел осигуряване на възможност за повторна употреба на
данните;
- реализирани и вписани в съответните регистри три електронни
административни услуги;
- изготвен и внесен за приемане от Министерски съвет проект на Наредба за
условията и реда за ползване на ЦАИС АОП;
- изграден и пуснат в експлоатация Център за обслужване на клиенти - Call
Center.
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В рамките на дейностите по информация и комуникация се очаква постигането
на следните резултати:
- проведени 2 информационни събития за комуникиране на резултатите от
проекта за минимум 70 човека всяко;
- изработени 1 плакат и 4 банера за популяризиране на проекта при
провеждането на всяко едно публично информационно събитие;
- изработени и доставени рекламни материали – 150 комплекта;
- поставени стикери (лепенки) на подходящо място на повърхността на
оборудването;
- публикувана информация за проекта на Портала за обществени поръчки.
НАЧАЛНА И КРАЙНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Начална дата на стартиране на дейностите: 01.05.2016 г.
Крайна дата за извършване на дейностите: 31.12.2020 г.

3

