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Поделение: ________
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Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Агенция по обществени поръчки 131236380

Пощенски адрес:
ул. Леге 4

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG

Лице за контакт: Телефон:
Ана Миткова, Сашка Иванова 02 98597160; 02 98597169

Електронна поща: Факс:
aop@aop.bg 02 98597152

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.aop.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1780276&_dad=portal&_schema=PORTAL

РАЗДЕЛ ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка  
или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под  
уникален номер: (nnnnn-yyyyxxxx):

00005-2016-0001(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.2) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.3) Описание на предмета на поръчката/на конкурса за проект
Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри 
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни 
обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), наричана още Системата, която да обхваща 
всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, 
подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на 
договор, фактуриране, разплащане и пр., на всички видове процедури и 
способи за възлагане на обществени поръчки, съгласно Директивите на ЕС и 
националното законодателство.
В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности:
• разработване на ЦАИС ЕОП на модулен принцип, чрез която трябва да бъдат 
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реализирани всички работни процеси на всички видове процедури, специфични 
техники, инструменти и начини за възлагане на обществени поръчки, 
предвидени в ЗОП;
• доставка на хардуерно и комуникационно оборудване и доставка на базов 
системен софтуер;
• инсталиране на хардуерно, комуникационно оборудване и базов системен 
софтуер;
• инсталиране и настройване на Системата върху доставеното хардуерно и 
софтуерно оборудване;
• тестване на Системата;
• изграждане и въвеждане в експлоатация на Call Center;
• обучение на потребители и администратори на Системата;
• пускане в експлоатация на Системата;
• гаранционна поддръжка на Системата.
Системата следва да бъде проектирана и изградена в съответствие с 
Техническата спецификация и с предварителните условия за допустимост на 
проекти по Оперативна програма „Добро управление“, като част от 
функционалностите й имат характер на административна услуга.
ЦАИС ЕОП трябва да бъде проектирана въз основа на принципите за отворени 
данни (open data), където е приложимо, и да е оперативно съвместима с 
действащите платформи за централизирано възлагане. Системата следва да 
позволява неограничен обмен на данни с официални регистри, да е модулна, 
мащабируема, както и лесна за адаптиране, така че да позволява въвеждане 
на промени, изисквани от националното или европейското законодателство. 
ЦАИС ЕОП следва да работи въз основа на принципа за „единна точка за 
достъп”, да бъде общодостъпна през интернет и да осигурява на всички 
потребители достъп с използване само на интернет браузър. В Системата 
трябва да могат да се използват квалифицирани електронни подписи, 
издадени от акредитирани доставчици на удостоверителни услуги в рамките 
на ЕС. ЦАИС ЕОП трябва да поддържа история за действия и събития. 
Системата следва да поддържа най-малко версии на български и английски 
език по отношение на общата информация, с пълна взаимозаменяемост между 
двата езика на интерфейса. Услугите на ЦАИС ЕОП ще се предоставят на 
потребителите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Въвеждането в експлоатация на пълната функционалност на ЦАИС ЕОП следва 
да приключи не по-късно от 36 месеца, считано от датата на сключване на 
договора, като изпълнението е на два етапа. Първият етап трябва да 
приключи не по-късно от 12 месеца от сключване на договора. Гаранционната 
поддръжка е за една година, считано от датата на изпълнение на цялата 
поръчка, но не по-рано от 31.12.2019 г.

(както е посочено в оригиналното обявление)

РАЗДЕЛ ІII: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

IIІ.1) Информацията се отнася за:
Цялата обществена поръчка
Една или повече самостоятелно обособени позиции

(Ако е обособена позиция) Обособената позиция, за която се отнася информацията:

ІІІ.2)Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна  
мярка ''Спиране на процедурата'':

Решение за откриване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Действие/бездействие на възложителя
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