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РЕШЕНИЕ ЗА ОдОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНиЕ ЗА ИЗ~ЕНЕНИЕ ИЛИ дОПЪЛН~ТЕЛИА ИяФОРМАЦИЯ (верс~я 7)
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РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ
дОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

П проект

за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация
Решение номер: 12491оп-..Зf-~’~

От дата: об/об/2о17дд/мм/гггг

‘: ВЪЗЛОЖHТЕЛ
i.:) Наименование и annec
Официално наименование:
.
Министерство на вътрешните работи
Пощенски адрес:
ул. Шести септември N~ 29
Град:
код NUTs:
София
ВG411
Лице за контакт:
Тодор дюлгярски
Електроннапоща:
.
TkDyu1gyarski@mvr.bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.nwr.bg
,
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.targove.mvr.bg/DOP/default.1-itm

Национален регистрационен номер:

000695235

Пощенски код:
1000
Телефон:
+359 29401555
Факс:
+359 29401608

държава:
BG

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦНЯ
11.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 12491оп-321 От дата: 22.05.2017 дд/мм/гггг
ТI.2) Референтен номер (както е досочено в оригиналното обявление, ано е
приложимо):
‘1.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
0О752-2о17-0О56(ппnпп-уууу-хххх)

III: HPABHO ОСНОВАIШЕ
~Член
ПЧлен
П Член
П Член
ПЧлен
П Член
ЕJ Член
П Член

100, an. 1 от ЭОП
100, an. 7, т. (...] от ЭОП
iоо, an. H от ЭОП
ioo, an. 12, т. [...) от ЭОП
179, an. 1 от ЭОП
ioo, an. 7, т. [...] във нр. чл. 177 от ЭОП
100, an. 11 във нр. чл. 177 от ЭОП
100, an. 12 т. [...] във нр. с чл. 177 от ЭОП

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

Y,HII: 2dаеа7Ь8-d492-48а1-а5Зе-f56940d4Г2f5

2

РЕШЕШ~ ЗА ОдОБР~АНЕ НА ОБЯВJ~Ш~Е ЗА ИЗЗ~НЕши Или дОПЬJЗН~ТЕУША ИНФОРМАЦИЯ (~ерспя 7)

Партпда:

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
УТ.i) Допълнителна информация (когато е приложимо):

УТ.2) Hvonenvr,u по обжалнане
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалнане
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша N~ 18
Град:
Пощенски код:
София
1000
Телефон:
+359 29884070
Електронна поща:
Факс:
cpcadrain@cpc.bg
+359 29807315
Интернет адрес (URL):
http: //www. cpc.bg

държава:
BG

УI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10—дневен с~~~~тичане на срока по чл.
197, an
1, т
1 от ЭОП
~
VI з) дата на изпращане на настоящото р~е~*~iе
? ~‘
Дата об/’об/2о17дд/мм/гггг
~/;~7(
~
~~
/

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

~

~
VII.2) длъжност:
директор на ДКИС -МВР,
698/19.05.2017 г.
.

упълномощен въ

~аза~съгласно Заповед N~ 8121з-

към Официален вестник на Европейския съюз

I Информация и онлайн формуляри: http: / /simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА
Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЭОП, Директива 2014/25/ЕС/ЭОП
Бележка: Ано корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените
крайни срокове или да се стартира нова процедура.
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

да О

Не ~

РАЗдЕЛ ‘: ВЪЗЛЛГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖПТЕЛ (както е посочено в
оригиналното обявление)
1.1) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
Министерство на вътрешните работи
Пощенски адрес:
ул. Шести септември N~ 29
Град:
код NUTs:
София
ВG411
Лице за контакт:
Тодор дюлгярски

У.НГI: 2dаеа7b8-d492-48а1-а55е-f56940d4f2f5

Национален регистрационен номер:
000695235

2

Пощенски код:
Държава:
1000
BG
Телефон:
+359 29401555

2

Парт~iда:

РЕIЛЕНИЕ ЗА ОдОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЗI2НиЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ дОПЪЛНHТЕЛНА ИНфОРМАДHЯ (версия 7)

Електронна поща:
TkDyu1gyarski@mvr.bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.mvr.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.targove.nuvr.bg/DOP/default.htm

Факс:
+359 29401608

РАЗДЕЛ ii: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II.i) Обхват на обществената поръчка
II.i.i) Наименование:
,,Реализиране на национална схема за електронна идентификация”
Референтен номер: 2
‚1.1.2) Основен СРУ код:
дозълнителен СРУ код: 1 2

72212000

iI.i.3) Вид на поръчка

П Строителство

Пдоставки
~Услуги
IТ.1.4) Кратко описание:
Целта на обществената поръчка е реализация на национална схема за
електронна идентификация и постигане на следните специфични
цели:Осигуряаане на удобен механизъм за централизирана електронна
идентификация на физически лица а електронния снят, позволязад лесна и
удобна проверка на идентичността на физическите лица, при максимална
защита, за реализиране на сигурен електронен документооборот и
транзакции; Осигуряване на гъвкави аъзможности за издаване на
удостоверения за електронна идентификация, както в България, така и за
гражданите в чужбина, и персонализирането им върху широк кръг от
носители, за да се осигури максимално разпространение, при минимални
разходи за гражданите за носители и четци; Осигуряване на технологична
възможност за идентификация, която да позволи електронно гласуване от
дистанция; Присъединяване към Европейската инициатива за трансгранична
електронна идентификация;

РАЗДЕЛ VI: дОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЛЦШI
УI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
дата: 06/06/2017 дд/мм/гггг
УТ.б) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез ~
ПеNоtiсеs
~ТЕD esender
Пдруго _______________
Потребителско влизане в TED e5ender: 7
Справка за обЯвления:2О17-78 8159 ~ (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/5 099-196153
дата на изпращане на оригиналното обявление: ~ 22.05.2017 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в РОП: 788159

РАЗДЕЛ VII: HPOMEHH
УТI.i) Информация за коригиране или добавяне
VII.z.i) Причина за изменение 7
~ Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
П Публикувани в TED данни, които не съответстват на Пьрвоначалните, подадени от възлагащия
орган
УIТ.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел:
II . 2. 6
Обособена позиция N~: 2
Част от текста, която трябва да се промени:
Стойност, без да се включва ДдС
Вместо:
да се чете:
13181025.14 EGN
13731075.83 BGN

УНи: 2dаса7Ь8-d492-4~а1-а55е-f5б94Оd4f2f5

съответния

з

Партнда:

РЕШЕНИЕ ЗА ОдОЕНЯВАНЕ НА

Номер на раздел:
Iv. 2. 2
Част от текста, която трябва да се промени:
Срок за полуаване на оферти
Вместо:
26.06.2017 дд/мм/гггг
Час: 17:30
Номер на раздел:
Iv. 2.7
Част от текста, която трябза да се промени:
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
28.06.2017 дд/мм/гггг Час: 10:00

ОБЯВлЕНИЕ

ЗА

ИЗМЕНЕНиЕ

ИЛИ д0пъЛИитЕЛНА

Обособена позиция N~:

ИНФОРМАЦИЯ

(Еерсня 7)

2

дасечете:
10.07.2017 дд/мм/гггг
ОбособенапозицияNQ: 2

дасечете:
11.07.2017 дд/мм/гггг

Час:

17:30

Час:

10:00

УТI.2) друга допълнителна информация 2
Поправката касае документацията за участие, Образец N12 -Предложение за
изпълнение на поръчкаа и Образец N!7 -Проект на договор. Промените са
както следва: промени и/или нови текстове в документацията: Стр.17 —
т.2.3.4.1; нови текстове на стр.30,31,39; промяна на текст от Req 79;
гiромяна на текст n Req 79
от Образец 2 — Предложение за изпълнение на
поръчка; промени на текст от Образец 7 — т.3.1.1, т.3.1.2, т.4.4.2 и
4.4.4. документацията за общестзената поръчка, ведно с променените
документи, е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
адрес: www. targove .nivr . bg/DО2/РгосеduгiZОР/Еlеktгооnаidеntу.
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2
в приложимите случаи
задължителна информация, която не се публикува

yHTI: 2dаеа7ЬР-d492-48а1-а55е-f56940d4f2f5

