Партида: 00005

РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: РД-75 от 18/12/2014 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM,
до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата
Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Партида на възложителя: 00005
Поделение: ________
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
Официално наименование
Агенция по обществени поръчки
Адрес
ул. "Леге" №4
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
дирекция “Регистър и мониторинг
02 9407056
на обществените поръчки”
Лице за контакт
Ана Миткова - директор на дирекция “Регистър и мониторинг на
обществените поръчки”
Електронна поща
Факс
УНП: 0d8a07ab-d2fe-48b8-948e-2dafa1a74886
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a.mitkova@aop.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.aop.bg
Адрес на профила на купувача:

РЕШЕНИЕ (версия 4)

02 9407052

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на природен
Градски железопътни, трамвайни,
газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на въглища
Пристанищни дейности
или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

Строителство
Доставки
Услуги

„Поддръжка и актуализиране на специализирания софтуер на Агенцията
по обществени поръчки – Редактор на форми, Регистър на обществените
поръчки, Модул за публични покани и Портал за обществени поръчки”
Предметът на обществената поръчка включва дейности, свързани с
абонаментна поддръжка на специализирания софтуер на Агенцията по
обществени поръчки (Редактор на форми, Регистър на обществените
поръчки, Модул за публични покани и Портал за обществени поръчки) и
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актуализиране на неговите функционалности. Подробно описание на
изискванията на Възложителя във връзка с изпълнението на дейностите
– предмет на поръчката, се съдържа в Техническата спецификация
(Приложение №1 към документацията за участие в процедурата).

72267100
72262000
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ограничена процедура
Ускорена ограничена процедура
Състезателен диалог
Договаряне с обявление

Ускорена на договаряне с обявление
Договаряне без обявление
Конкурс за проект - открит
Конкурс за проект - ограничен

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен

Номер: РД-4 от 11/02/2014 дд/мм/гггг

SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''
Година и номер на документа в РОП: ________-________
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 0005-2014-0001
(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за
поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 585263
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в
РОП)
Дата: 11/02/2014 дд/мм/гггг
процедура за възлагане на обществена поръчка
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
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Чл. 39, ал. 1, т.___ от ЗОП
Чл. 39, ал. 2, т.___ , буква___ от ЗОП
точка: 5
буква:

а

б

в

С Решение № 498 на Министерския съвет от 11.07.2014 г. е приета
Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в
България за периода 2014 – 2020 г., като е одобрен и План за
нейното изпълнение с разписани конкретни мерки, сроковете и
отговорни институции. Предвидените дейности за публичност и
прозрачност при възлагане на обществените поръчки са свързани с
въвеждане на електронни методи и средства във възлагателния процес,
включително чрез създаване на национален модел за изцяло електронно
възлагане на обществени поръчки. Дейностите по Мярка 6, предвиждат
поетапно въвеждане на системата за електронно възлагане, считано от
01.01.2016 г.
Същевременно, в рамките на Мярка 7 е предвидено до 30.06.2016 г.
АОП да предприеме мерки за въвеждане в експлоатация на нова визия и
организация на Портала за обществени поръчки, както и за извършване
на необходимите промени, с цел РОП да позволява директно получаване
на информация в определен технически формат от съществуващи системи
на възложителите. Това би наложило извършване на значителни промени
както в начина на въвеждане на информацията в базата данни, така и
начините за нейната визуализация чрез Портала за обществени
поръчки. Приетата мярка ще повлияе функционалностите за бързо и
разширено търсене, както и визуализацията на списъците, поддържани
от АОП. Реализацията на мерките ще промени съществено ролята и
функциите на Регистъра на обществените поръчки (съответно и на
приложението “Редактор на форми”), както и на Модула за публични
покани.
С оглед на изложеното, за възложителя отпада необходимостта от
възлагане на дейностите от предмета на поръчката в посочения
обхват, обем и срок за изпълнение.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на
съответната процедура)

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на
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възложителя)

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. "Витоша" №18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9356113
Факс
02 9807315

Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг

/подпис и печат/
Иво Георгиев Кацаров
Главен секретар, упълномощен със Заповед №РД - 9/24.02.2012 г. на
изпълнителния директор на АОП
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