Партида: 00210

РЕШЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
1169 София, пл. Ал. Батенберг 1
факс: 986 1076
e-mail: dv@parliament.bg
darvest@parliament.bg
интернет адрес: http://dv.parliament.bg

РЕШЕНИЕ
Номер: 74 от 25/02/2008 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Б) за удължаване срока за представяне на оферти
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00210
Поделение: МФ-ЦЗФД
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Министерство на финансите, Дирекция "Централно Звено за
Финансиране и Договаряне"
Адрес:
ул."Г. С. Раковски" №102
Град:
Пощенски код:
Държава:
София
1040
България
За контакти:
Телефон:
Дирекция "Централно Звено за
02 98592777
Финансиране и Договаряне"
Лице/а за контакт:
Любомир Тушанов; Гергана Беремска
Електронна поща:
Факс:
cfcu@minfin.bg
02 98592773
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача:
http://www.minfin.bg/bg/page/205
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
Национална агенция/служба
Околна среда
Регионален или местен орган
Икономическа и финансова дейност
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Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

РЕШЕНИЕ

Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II: ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
II.1): Правно основание
Чл. 39, ал. 1 от ЗОП
точка: 6
II.2): Вид на процедурата
по реда на ЗОП
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателен диалог
Договаряне с обявление
Договаряне без обявление
Конкурс за проект - открит
Конкурс за проект - ограничен

Чл. 24, ал. 1 от НВМОП
точка:
по реда на НВМОП
Открит конкурс
Публичен търг
Договаряне с покана
Конкурс за проект по НВМОП

II.3): Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
II.4) Мотиви за прекратяване на процедурата
Въз основа на извършена проверка на процедурата по оценка на
постъпилите оферти се установи следното:
1.Липсва изчерпателна обосновка за някои от заключенията на
комисията, а именно:
1.1.По обособена позиция 2, е изразено особено мнение от един от
членовете на комисията относно техническото съответствие на
офертата на „СИЕНСИС” АД. В протокола за оценка на офертите няма
данни дали особеното мнение е обсъдено. Липсата на информация за
дискусии за съответствие на офертата поставя под съмнение
съответствието на техническото предложение на „СИЕНСИС” АД с
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изискванията на възложителя.
1.2.По обособена позиция 1, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП на
участника „СИЕНСИС” АД е поискана подробна писмена обосновка за
предложената цена. Представената в срок обосновка е отхвърлена,
някои от изложените мотиви на комисията са неясни и непълни и не
дават основание за категорично становище на възложителя.
Въз основа на установеното и с цел максимална защита на
финансовите интереси на общността прекратявам проецeдурата за
възлагане на обществена поръчка.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на
съответната процедура)
II.5) Описание на предмета на поръчката
Модернизиране на българската полиция и повишаване на нейната
ефективност - доставка на компютърно и комуникационно оборудване
(компонент 2.2)
UЛОТ 1 – Компоненти на Централната компютърна система със
съответен софтуер;
UЛОТ 2 – Комуникационно оборудване;
UЛОТ 3 – Оборудване за климатизация;
UЛОТ 4 – Разширяване на възможностите на комуникационното
оборудване.
(Когато основният предмет на поръчката съдържа допълнителни предмети, те трябва да
бъдат описани в това поле)
II.6) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за
които се прекратява процедурата

II.7) Най-ниска оферирана цена

(посочва се когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс
на възложителя)
III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Номер: 6 от 26/10/2007 дд/мм/гггг
(посочва се датата на публикуване на обявлението в ел. страница на ДВ)
IV: ПРОЦЕДУРА
Процедурата е открита с решение
Номер: 104 от 25/10/2007 дд/мм/гггг
V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес:
бул."Витоша" №18
Град:
Пощенски код:
София
1000

УНП: bdc99d77-1498-48fc-a7ed-014d265063f3

Държава:
България
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Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

РЕШЕНИЕ

Телефон:
02 9884070
Факс:
02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 25/02/2008 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
ГЕРГАНА БЕРЕМСКА
Длъжност:
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОГРАМА "ФАР"
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