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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОпЕЙСКи
СОЦИАJ1ЕН ФОНД

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕ ШИИТЕ РАБОТИ

РЕШЕНИЕ

~N’Q
ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за възлагане на обществена порьчка с предМет:
«Реализиране на национална схема за електронна идентификация”, открита с
Решение N212491оп-321 от 22.05.2017 г., изменена с Решение N212491оп387 06.06.2017 г., изменена с Решение N212491оп-499 04.07.2017 г. и изменена с
Решение N212491оп-1 123 30.10.2017 г.

На основание чл.110, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЭОП), във
връзка с чп. 5, an. 2, т. 4, чп. 22, an. 1, т. 8, и чп. 108, т. 4 ЭОП, в качеството си на
упъпномощено по чп. 7, an. 1 от ЭОП лице със Заповед No 8121з-698 19.05.2017 г. на министъра
на вътрешните работи
РЕШИХ:
I. Прекратявам ,,открита процедура” за възпагане на обществена поръчка с
предмет ,,Реализиране на национална схема за епектронна идентификация”, открита с Решение
N212491оп-321 от 22.05.2017 г., изменена с Решение N~12491оп-387/06.06.2017 г., изменена с
Решение )‘&12491оп-499 04.07.2017 г. и изменена с Решение Ng12491оп-1123 30.10.2017 г.,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под N2 00752-2017-0056. Електронна
преписка:
www.targove.rnvr.bgIDOP Proceduri ZOP Elektronna identy
II. Мотиви:
В срока за подаване на оферти е постъпило искaне от заинтересовано лице за
предложение за промяна и констатации за пропуски в документацията за обществената
порьчка. След извьршен анanиз на посочените твърдения в искането на заинтересованото лице
се установи следното:
1. При откриване на процедурата не са предоставени технически спецификации
по REQ. 375 и REQ. 377 от настоящата процедура.
2. Изискванията за софтуерна интеграция с други системи са неясни и не
предполагат релевантно изготвше на оферта, като например са изискванията на REQ. 381 и
REQ. 385 от Техяическата спецификация,.

Този документ е създаден в рамките на проект “Развитие на пилотната система за електронна идентификация
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3. Поради констатациите посочени В Т. 1 и 2 потенциалните участници в
процедурата не биха могли да изготвят своите оферти по начин, по който да бъдат оценени в
съответствие с Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата и сьответно да
бъде избран изпълнител на обществената порьчка;
4. Констатациите посочени в т. 1 и 2 представляват нарушение на процедурата,
които не могат да бьдат отстранени, тьй като:
а) заинтересованите лица не могат да правят предложения за промени в
обявлението, с което се открива процедурата, в документацнята за обществената порьчка и в
олисателния докумен•~т след изтичане на I 0-дневния срок от публикуването на обявлението (чл.
100, an. 2 ЭОП);
б) Вьзложителят по собствена инициатива може да направи в 14-дневния срок по
чл. 100, an. Э от ЭОП промяна, но сьщият, по настоящата процедура е изтекьл. Следва да се
отбележи, че възложителят се е вьзползвал от правото си еднократно да извърiпи промени
обществената порьчка, като на 06.06.2017 г. е изпратил за публикуване в РОП Решение
J’&12491оп-387/17 г. за одобряване на обявление за изменение или допьлнителна информация,
с което е извьрши промени в документацията за обществената поръчка.
5. Предвид посоченото по-горе е видно, че са необходими съществени промени в
условията на обявената обществена порьчка, касаещи Техническата спецификация.
б. Цитираните по-горе технически и съответно фактически грепiки не могат да
бьдат оТстранени, без тона да промени условияТа, при които е обявена процедурата поради
което на основание за прекратяване съгласно разпоредбата на чл. 110, an. 1, т. 5, предложение
пьрво от ЭОП.
III. На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЭОП настоящото решение да бьде
публикувано в електронната преписка на обществената порьчка в Профила на кулувача в деня
на издаването му.
iV. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЭОП в срок до седем дни от влизането в сила
на решението за прекратяване на процедурата, да се изпрати за публикуване в Регистъра за
обществените порьчки на Агенцията по обществени порьчки, обявление за вьзлагане на
поръчка.
У. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на
конкуренцията на адрес гр София, бул Витоша N2 18 в 1 0-дневен срок ?т г,~убщ~к~уването му
на Профила на купувача.
На основаНие~42:~~
ВЪВ вр.с чл.2 ал.2 от ЗЗЛд
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА ДКИС-~’
инж. Младен ди~1~эов
/упълномощено лице съгл. Заповед N~8121з-б98/19О5.2О17 г.
на министъра на вътрешните работи/
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