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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

П Проект на решение

~ Решение за публикуване
Посъшествен п~елвапителен конт~ол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20170502-00752-0034(УУУYММDD-flflflflfl-хххх)
Номер и дата на становището 1-ви етап:

I Решение номер~

~ От дата:

дд/мм/гггг
22/05/2017

дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00752
Поделение: МВР
Изходящ номер
~ 1от дата
Коментар на възложителя:

22 05 2017

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
~Публичен
П Секторен
Li) Наименование и адрес
Официално наименование:
Г4инистерство на вътрешните работи
Пощенски адрес:
ул. Шести септември N 29
Град:
код NUТ8:
София
ВG411
Лице за контакт:
Тодор дюлгярски
Електронна поща:
TkDyu1gyarski@mvr.bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. mvr . bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https : //wwwmvr.bg/profilnakupuvacha.htm

Национален регистрационен номер:
000695235

Пощенски код:
1000
Телефон:
02 9401555
Факс:
02 9401608

държава:

1.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)
~ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
П Национална агенция/служба

П Регионален или местен орган
П Регионална или местна агенция/служба
I.~) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
П Обществени услуги

П Отбрана

~ Обществен ред и сигурност
П Околна среда

УНи 2f4с745Ь-847b-424е-9286-2Об2SffdеdЬ2

ППубличноправна организация

П Европейска институция/агенция или
международна организация
~друг тип:

ПНастаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
ПСоциална закрила
ПОтдих, култура и вероизповедание
П Образование

Партидя: 00752

ED Икономически и финансови дейности
ED Эдравеопазване
1.4) Основна дейност
(попгьлва се от секторен възложител)
ED Газ и топлинна енергия
ED Електроенергия
ED Водоснабдяване
ED Транспортни услуги

РЕШЕННЕ ЗА ОТКРНВАНЕ

НА HРОЦЕДУРА (версия 6)

EDДруга дейност:

~Пощенски услуги
ПЕксплоатация на географска област
EDдруга дейност:

РАЗДЕЛ II: OTKPHBAHE
~Откривам процедура
~ за възлагане на обществена поръчка
ED за сключване на рамково споразумение
ED за създаване на динамична система за покупки
ED конкурс за проект

ED Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да

ED

He ~

11.1) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
~ Открита процедура
ED Ограничена процедура
ED Състезателна процедура с договаряне
ED Състезателен диалог
ED Партньорство за иновации
ED Договаряне без предварително обявяване
ED Конкурс за проект
ED Публично състезание
ED Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
EDОткрита процедура
ED Ограничена процедура
ED Договаряне с предварителна покана за участие
ED Състезателен диалог
ED Партньорство за иновации
ED договаряне без предварителна покана за участие
ED Конкурс за проект
ED Публично състезание
ED Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
ED Ограничена процедура
ED договаряне с публикуване на обявление за поръчка
ED Състезателен диалог
ED договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: HPABHO ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
~Чл. 73,ал. 1 от ЭОП
EDЧл. 73, an. 2, т. 1, 6. [...] от ЭОП
EDчл. 73, an. 2, т. 2 от ЭОП
ED Чл. i8, an. 1, т. 7 във нр. с ал. б от ЭОП
EDчл. 79, an. 1, т. [...] от ЭОП
ED Чл. i8, an. 1, т. 11 във нр. с an. 8 от ЭОП
ED Чл. i8, an. 1, т. 12 от ЭОП
ED Чл. 182, an. 1 във нр. с чл. 79, an. 1, т. [...] от ЭОП
EDчя. 182, an. 1, т. [...] от ЭОП
(попъ.нва се от секторен възложител)
EDЧд. 132 от ЭОП
EDЧл. i8, an. 1, т. 7 във нр. с an. б от ЭОП
EDЧл. i38, an. 1, т. [...) от ЭОП
ED Чл. 138, an. 1 във нр. с чл. 79, an. 1, т. [...] от ЭОП
ED Чл. i8, an. 1, т. 11 във нр. с an. 8 от ЭОП______
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5 Чл. i8, an. 1, Т. 12 ОТ ЭОП
ЕЗчл. 182, an. 1, Т. [...] ОТ ЭОП
O Чл. 182, an. 1 във нр. с чл. 79, an. 1, Т. [...]
5 Чл. 141, an. 1 ОТ ЭОП
5 Чл. 142, an. 4 нън нр. с чл. 142, an. 1 и чл.

ОТ ЭОП
141, an. 1 ОТ ЭОП

(попълва се при вгьзлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Е]Чл. iбо ОТ ЭОП
5Чл. iбg, an. 1 ОТ ЭОП
5чл. 164, an. 1, Т. [...] ОТ ЭОП

РАЗДЕЛ аТ: ПОРЪЧКА
IV.i) Наименование
,,Реализиране на национална схема за електронна идентификация”
‘V.2) Обект на поръчката

5 СТрОИТеJIсТнО
5дОсТанки

~Усnуги
‘V.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
КОГаТО оснонният предмет съдържа допъянитеnни предмеТи, Те трябва да бъдат описани Тук.
Обществената псръчка сбхваща изграждане и въвеждане H експлсатация на
осноани и дспълнителни специализирани ссфтуерни компоненти за
реализиране на схема за електронна идентификация. Това ще бъде
постигнато чрез доставка и изграждане на
независима, сигурна и
надеждна техническа инфраструктура, както и услуга за създаване на
електрснни регистри, публични портали и ссфтуерни компоненти. Поръчката
аключва и инсталиране, интеграция, тестване, обучение, гаранционна
поддръжка и популяризиране на резултатите съгласнс изискванията на
Техниче ската спецификация.
Изброените прсдухти — технически и прсграмни средства и услуги,
осигуряват рабстата на взаимнс свързани компсненти за цялсстното
функциониране на националната схема за електронна идентификация. На
базата на доставенсто и инсталиранс обсрудаане и ссфтуер ще се изгради
и интегрира цялостната система.
‘V.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

да П Не ~

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
(бр сй)
критериите за подбор

(бр сй)

показатеяите за оценка на офертите

(бр сй)
(бр сй)

изискнавията при изпъянение на догонора (клаузи н проекта на общи
догонорни усnония)
‘V.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Общестнената поръчка е вън нръзка с проект u/unu програма, финансиран/а със
средстна ОТ езропейските фондоне и програми
Идентификация на проекта:

да ~ НеП

“Развитие на пилотната система за едектронна идентификация и внедряване
H продуктивен режим”, финансиран със средства по Оперативна програма
“добро управление” H рамките на процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ЗGО5ЗТОРОО1-1-002”Приоритетни проекти в
изпъднение на Пътна карта за изпъднение на Стратегията за раввитие на

едектронното управление в Република Бъдгария за периода 2016-2020г.
‘V.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е раздеnена на обособени позиции

да 0 Не ~
Мотини за невъзможността за раздеяяне на порьчката на обособеви позиции (когато е прияожимо):

Зсички компоненти от техническата инфраструктура осигуряват необходимия
ресурс за функционирането на информационните системи, набора от
регистрите и портали,

Vkn:
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произтичащи от Закона за електронната

З
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идентификация, което следва да се разглежда ката единен процес за
изпълнение.
Ангажиментите на Р. България към партньорите от ЕС и целите за
осигуряване на ефективно електронно управление и администрация, налагат
изпълнението на ОП от
един изпълнител, който на база предложено
технологично решение и спрямо изискванията в приложената техническа
спецификация
да покрие и изпълни целевия резултат по внедряването в
продуктивен режим на системата за електронна идентификация.
Разделянето на ОП на обособени позиции би довело до рискове и
неблагоприятни обстоятелства за Възложителя и Р. България:
—Липса на комуникация и координация на дейности между различни
Изпълнит ели;
-Липса на оперативна съвместимост между хардуерната инфраструктура,
приложния и системен софтуер, разработката на информационна система,
което ще доведе до риск от постигане на крайната цел и очакван
резултат;
—Наличие на повече от един Изпълнител с отговорности по дейности в
отделни обособени позиции би довело до непостигане на резултатите на
проекта;
—Възможност за несключване на договор по една или повече позиции, което
ще доведе до неизпълнение на крайната цел на проекта;
—Възможност за сключване на договори по обособените позиции в различен
период от време и срокове, което ще доведе до ненавременно изпълнение
на задълженията, произтичащи от Законна за електронната идентификация,
и забавяне на процеса по изпълнение на дейностите, описани в ,,Пътна
карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното
управление в Република България за периода 2016-2020 г.”
‘V.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:
13181025. 14

Валута:

‘V.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

BGN

да

П

Не~

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
EGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техикя предмет:

РАЗДЕЛ V: MOTHBH
V.1) Мотиви за набора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
На основание чл. 17, an. 1 от Закона за обществени
поръчки /ЗОП/,възложителите са длъжни да проведат процедура за
възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията,
предвидени в закона. Съtласно чл. 19, an. 1, във връзка с чл. 18, an. 2
от ЭОП възложителите вземат решение за възлагане на обществена поръчка,
чрез открита процедура, при която всички заинтересовани лица могат да
подадат оферта.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

V.з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за wьзлагане на

YHH: 2f4с745b~847Ь-424е-9206-20б25ffdеdЬ2
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обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение N!
от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален N!
(ппппп-уууу-хххх)
V.4) допълнителната доставка/повторната услуга или строителсгво е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включна ДдС:
Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
~ обявлението за оповестяване откриването на процедура
П поканата за участие
~ документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНЛ ИНФОРМЛЦHЯ
VII.i) допълнителна информация (когато е приложимо)

УiI.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалнане
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен NQ (ЕИК)
Пощенски адрес
бул. Витоша N! 18
Град
София

Адрес за електронна поща
cpcadniin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http: //www.cpc.bg

Пощенски код
1000

държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

ViI.З) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10—дневен срок от изтичане на срока по чл.
197, an. 1, т. 1 ЭОП.
VII.4) дата на изпращане на настоящото рещеiй~~”,
22/о5/2о17 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖHТЕЛ
VIII.i) Трите имена: (Подпис)
J~4ладен динов Петров

На основание чл. 42, ал.5 от ЭОП
Ъ~Рсч~I2~2отЭЭЛд

~

____

УIII.2) Длъжност:
.“~
директор на ДКИС-МВР, упълномоще~
)Ч~*’~~гласно заповед N!8121з~ ~,
‘ф
698/19.05.2017 г. на министъра на ве~дФ~J~аботи

~И~м1’~ ~
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