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РЕШЕНИЕ

ЗА ОдОБРЯВАНЕ HA

ОЕЯвлЕНиЕ ЗА ИЗМЕНЕНиЕ ИЛИ дОПЪЛНИТЕЛНА

HНФОРМАЦНЯ

(версия?)
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АГЕНЦИЯ ПО О~ЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

~ С~ ii:

e-mail: рk~аор.Ьд, aop©aoD.ba
интернет адрес: http://www.aoD.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ
дОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Е] 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:

12491tt~ От дата:

Е]

04.07.2017 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖHТFЛ
I.i) Наименование и ал~ес
Офидиално наименование:
Национален регистрационен номер:
Министерство на вътрешните работи
000695235
Пощенски адрес:
улица Шести септември 29
Град:
код NUTs:
Пощенски код:
държава:
София
ВG411
1000
BG
Лице за контакт:
Телефон:
Е’алица Андреева
+359 29401555
Електронна поща:
Факс:
riandreeva@nwr.bg
+359 29401608
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. mvr . bg
Адрес на профила на купувача (URL):
www. targove .mvr . bg/DOP/ProceduriZOP/Elektronnaidenty

II: АдМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЩIЯ
11.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 12491оп-321 От дата: 22.05.2017 дд/мм/гггг
ТL2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ано е
приложимо):
ТI.З) Уникален номер на поръчката в РОП:
00752-2017-0056(nпnnн-уууу-хххх)

III: HPABHO ОСНОВАНИЕ
Е] Член 100, an. 1 от ЭОП
~Член 100, an. 7, т. [...] от ЭОП
2

Е] Член 100, ал. п от ЭОП
Е] Член 100, an. 12, т. [...] от ЭОП
Е]Член 179, an. 1 от ЭОП
Е] Член 100, an. 7, т. [...] във нр. чл. 177 от ЭОП
Е] Член 100, an. n във нр. чл. 177 от ЭОП
Е]Член 100, an. 12 т. [...] във нр. с чл. 177 от ЭОП

1V: ОдОБРЯВАМ
Обявление’го за изменение или за допълнителна информация

yHfI:

3558а94Ь-49dа-49еО$fВf-79З9Зdбебебl

2

Партида:

PEHIEHHE ЗА ОдОБРЯВАИЕ НА ОвЯВЛЕНHЕ ЗА ИЗМЕНЕШ~Е Или дОГГЪJIНзТЕЛНА ИНфОРМАЦHЯ (верс”~ 7)

VI: ДОПЪЛН~ТFЛНА ИНФОРМЛЦ~Я
VI.i) допълнителна информация (когато е приложимо):

УТ.2) Процедури по обжалнане
УI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалнане
Официално наименование:
Комиси~ за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоiпа N~ 18
Град:
Пощенски код:
София
1000
Телефон:
+359 29884070
Електронна поща:
Факс:
cpcadinin@cpc.bg

Интернет адрес

+359

държава:
BG

29807315

(URL):

http: //www. cpc.bg

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

УL2.2)

Жалба може
197,

an.

1,

да

се

т.

подава

1

в

10—дневен

срок

от

изтичане

на

срока

по

чл.

эоп.

VI.З)

дата на изпращане на настоящото решение

дата:

04.07.2017 дд/мм/гггг

VII: ВЪЗЛОЖ~ТFJI
VII.i) Трите имена: (Подпис)
Младен динов Петров

На Основание чп. 42, ал.5 от ЭОП
вьв вр.с чл.2 ал.2 от ЗЭЛД
~

,

VТI.2) длъжност:
Г
директор на ДКИС—МВР, упълномощен възложител съгласно заповед N~8121з—
698/19.05.2017
~* ~
~

г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: httТ://simа~.tеd.еuгора.еu

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 U Не ~

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАIЦ ОРГАН/ВЪЗЛОЖ~ТFЛ (кажто е посочено в
оригиналното обявление)
1.1) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
Министерство на вътрешните работи
Пощенски адрес:
улица Шести септември N!29
Град:
код NUTs:
София
ВG411
Лице за контакт:
Ралица Андреева

УНГI: 3558а94Ь-49dа-49е0-8flf-79393d6е6еб1

Национален регистрационен номер:
000695235

2

Пощенски код:
д’ьржава:
1000
BG
Телефон:
+359 29401555

2

Партида:

РЕПJ~Н~Е ЗА ОдОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕН1~ ЗА ИЗМЕНЕНиЕ ИЛИ дОГIЪЛНHТЕЛВА

ИНФОРМАЦИЯ

(версия 7)

Електронна поща:
Факс:
riandreeva@mvr.bg
+359 29401608
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. mvr . bg
Адрес на профила на купувача (URL):
www. targove . mvr . bg/DOP/ProceduriZOP/Elektronnaidenty

РАЗДFЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
11.1) Обхват на обществената поръчка
11.1.1) Наименование:
,,~еализиране на национална схема за електронна идентификация”
Референтен номер: 2

IТ.1.2) Основен CPV код:
допълнителен СРУ код: 1 2

~7 2212000

11.1.3) Вид на поръчка

П Строителство

П Доставки
~Услуги
11.1.4) Кратко описание:
Целта на обществената поръчка е реализация на национална схема за
електронна идентификация и постигане на следните специфични
цели:Осигуряване на удобен механизъм за централизирана електронна
идентификация на физически лица в електронния снят, позволяващ лесна и
удобна проверка на идентичността на физическите лица, при максимална
защита, за реализиране на сигурен електронен документооборот и
транзакции; Осигуряване на гъвкави възможности 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 мннимални
разходи за гражданите за носители и четци; Осигуряване на технологична
аъзможност за идентификация, която да позволи електронно гласуване от
дистанция; Присъединяване към Европейската инициатива за трансгранична
електронна идентификация;

РАЗДЕЛ VI:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦНЯ

УI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: о4.о7.2о17 дд/мм/гггг

УI.б) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез ~

П eNotices

~ТЕD е8епdег
Пдруго
Потребителско влизане в TED е8еndег: ~
Справка за обявления:2о17-788159 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2о17/s о99-196153
Дата на изпращаве ва оригиналното обявление: 7 22.о5.2о17 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в РОП: 788159

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
УII.i) Информация за коригиране или добавяне
УII.i.i) Причина за изменение 7
~ Промяна в първовачалната информация, подадена от възлагащия орган
П Публикувани в TED данни, които не съответстват ва първоначалните, подадени от възлагащия
орган
УII.1.2) Текст за коригиране в оригиналного обявление 1 (моля, укажете съответния
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел:
TV. 2.2
ОбособенапозицияNQ: 2
Част от текста, която трябва да се промеви:
Срок за получаване на оферти
Вместо:
Да се чете:
10.07.2017 дд/мм/гггг
Час: 17:30
31.07.2017 дд/мм/гггг
Час: 17:30

УНи: 355sа94Ь-49dа-49е0-ИЕf-79393d6е6е61

З

Партида:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕЯЕНИЕ Иди дОПЪЛЯИТЕЛИА

Номер на раздел:
IV. 2 . 7
Част от текста, която трябва да се промени:
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
11.07.2017 дд/мм/гггг Час: 10:00

Обособена позиция N9:

ИНФОРМАЦИЯ (версия

7)

2

да се чете:
01.08.2017 дд/мм/гггг

Час:

10:00

УТI.2) друга допълните.ана информация 2
Във връзка с постъпили множество запитвания за разяснения по

процедyрата и с полyчаване на достатъчно време за потенциалните
yчастници в процедyра за изготвяне на оферти за yчастие и подготовка на
докyментация, спазвайки всички изисквания на Възложителя, прилагайки
ял. 100, an. 7 и an. В от ЭОП, срокът за полyчаване на оферти се
yдължавa.
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
2

УIЕI:

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
задължителна информация, която не се публикува

3558с94Ь-49dс-49с0-8f8f-79393d6е6е61

