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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

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: ПД-55   От дата: 14.06.2016 дд/мм/гггг

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Национален статистически институт 000695146

Пощенски адрес:
ул. Панайот Волов № 2

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1038 BG

Лице за контакт: Телефон:
Юрий Стаменов +359 29857-528

Електронна поща: Факс:
YStamenov@nsi.bg +359 29857-225

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.nsi.bg.

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.nsi.bg/bg/node/11527/

ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: ПД-51   От дата: 02.06.2016 дд/мм/гггг

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е  
приложимо):

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00403-2016-0007(nnnnn-yyyy-xxxx)

ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 100, ал. 1 от ЗОП  
Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП
Член 100, ал. 11 от ЗОП
Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
Член 179, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

ІV: ОДОБРЯВАМ

Обявлението за изменение или за допълнителна информация
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884-070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807-315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg.

VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 14.06.2016 дд/мм/гггг

VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VII.1) Трите имена: (Подпис)
Сергей Цветанов Цветарски

VII.2) Длъжност:
председател на НСИ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

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

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако 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.

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в  
оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Национален статистически институт 000695146

Пощенски адрес:
ул. Панайот Волов № 2

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1038 BG

Лице за контакт: Телефон:
Юрий Стаменов +359 29857-528

Електронна поща: Факс:
YStamenov@nsi.bg +359 29857-225
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Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.nsi.bg.

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.nsi.bg/bg/node/11527/

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Изграждане на статистическа база и на информационна система за 
мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика.

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 72211000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Изграждане на статистическа база и на информационна система за 
мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 14.06.2016 дд/мм/гггг

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Oригинално обявление, изпратено чрез Z

eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: Z_______
Справка за обявления:2016-735342 Z (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 108-192462
Дата на изпращане на оригиналното обявление: Z 02.06.2016 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 735342

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение 
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия  
орган

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление ¹ (моля, укажете съответния  
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: II.1.4 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:.
Изграждане на статистическа база и 
на информационна система за 
мониторинг на европейски и 
национални стратегии и регионална 
политика.

.
Изграждане на статистическа база и 
на информационна система за 
мониторинг на европейски и 
национални стратегии и регионална 
политика, съгласно Техническа 
спецификация, утвърдена от 
Възложителя.

Номер на раздел: II.1.5 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:.
600000 BGN.

.
500000 BGN.

Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:.
Изпълнението на настоящата поръчка 

.
Изпълнението на настоящата поръчка 
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ще доведе до изграждане на 
електронно (online) достъпна 
информационна система (на български 
и английски език) като надеждна и 
устойчива рамка за осигуряване на 
статистическа информация по 
програмните индикатори и 
гарантиране на интегритета на 
системата от индикатори и 
изпълнение на задълженията на НСИ и 
управляващите органи на 
оперативните програми в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1303/2013 на Европейския парламент 
и изпълнение на Предварително 
условие 7 по Споразумение за 
партньорство и осигуряване на текущ 
мониторинг на индикаторите за 
резултат по оперативните програми 
за програмния период 2014 - 2020 
година.

ще доведе до изграждане на 
информационна система за мониторинг 
и разработването на статистическа 
рамка и процедури за събиране и 
разпространение на информация по 
европейски и национални стратегии с 
хоризонтален обхват в тематичните 
области на статистическите 
индикаторни системи, и електронно 
(online) достъпна информационна 
система (на български и на 
английски език) като надеждна и 
устойчива рамка за осигуряване на 
статистическа информация по 
програмните индикатори и 
гарантиране на интегритета на 
системата от индикатори и 
изпълнение на задълженията на НСИ и 
Управляващите органи на 
оперативните програми, в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1303/2013 на Европейския Парламент 
и на Съвета изпълнение на 
предварително условие 7 по 
Споразумение за партньорство и 
осигуряване на текущ мониторинг на 
индикаторите за резултат по 
оперативните програми за програмен 
период 2014-2020 година.

Номер на раздел: II.2.6 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:.
600000 BGN.

.
500000 BGN.

Номер на раздел: II.2.14 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:.
Изпълнението на настоящата поръчка 
ще доведе до изграждане на 
електронно (online) достъпна 
информационна система (на български 
и на английски език) като надеждна 
и устойчива рамка за осигуряване на 
статистическа информация по 
програмните индикатори и 
гарантиране на интегритета на 
системата от индикатори и 
изпълнение на задълженията на НСИ и 
Управляващите органи на НСИ, в 
съответствие с Регламент (

.
Текстът се заличава.

Номер на раздел: III.1.3 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:.
1. За доказване на техническите 
изисквания участникът попълва поле 
1б) от раздел  В: Технически и 
професионални способности в Част 
IV: Критерии за подбор от Единния 
европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) и прилага 
доказателство за всяка извършена 
услуга, посочена в списъка.

.
1. За доказване на техническите 
изисквания участникът представя 
списък на доставките или услугите, 
които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, с 
посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с 
доказателство за извършената 
доставка или услуга и попълва поле 
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Забележка: Доказателството за 
извършената услуга се предоставя 
под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за 
услугата.

1б) от раздел  В: Технически и 
професионални способности в Част 
IV: Критерии за подбор от Единния 
европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП).
Забележка: Доказателството за 
извършената услуга се предоставя 
под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за 
услугата, или чрез други документи, 
които пряко доказват извършването 
на услугата.

Номер на раздел: III.1.3 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:.
Ключов експерт № 7 – Оперативни 
програми/ИСУН – 1 брой;•висше 
образование по специалност от едно 
от следните професионални 
направления: математика; 
информатика и компютърни науки; 
право; икономика; туризъм; 
администрация и управление.•минимум 
5 години специфичен професионален 
опит в областта на  работните 
процеси, свързани с Оперативните 
програми на ЕС, които обхващат, но 
не са ограничени до: Управление на 
проекти и Оперативни програми  на 
ЕС; Мониторинг и верификация на 
проекти по ОП на ЕС; Оценка на 
проекти по Оперативни програми на 
ЕС; Разработване на проекти по 
Оперативни програми на ЕС; 
Подготовка на документите, свързани 
с управлението, изпълнението на 
Оперативни програми на ЕС; 
Отразяване на напредъка по 
изпълнението на проекти по ОП на 
ЕС; Управление на финансовите 
потоци на оперативните програми на 
ЕС, в това число опит в работата 
със системата за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС - 
ИСУН.

.
Текстът се заличава. Ключови 
експерти № 8 и № 9 стават съответно 
№ 7 и № 8.

Номер на раздел: IV.2.2 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:08.07.2016 дд/мм/гггг  Час: 17:00 20.07.2016 дд/мм/гггг  Час: 17:00

Номер на раздел: IV.2.7 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:11.07.2016 дд/мм/гггг  Час: 13:30 21.07.2016 дд/мм/гггг  Час: 13:30

Номер на раздел: II.2.5 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:.
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / 
Тежест: ¹ ² ²\
1 Предложение за реализиране на 
изискванията към

.
Критериите по-долу
Цена - Тежест: ²¹
100

УНП: 7ebead09-57b7-41f1-90c7-8495a66d5210 5



Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

VII.2) Друга допълнителна информация ²
В раздел IV.7. от решение за откриване на процедура "Прогнозна стойност 
на поръчката"/"Стойност, без да се включва ДДС: 600000 BGN", следва да 
се разбира: "Прогнозна стойност на поръчката"/"Стойност, без да се 
включва ДДС: 500000 BGN".
В Документацията за участие се правят изменения, съответстващи на 
измененията, направени в т. VІІ.1.2) от настоящото обявление. 
Изменената Документация за участие се публикува на интернет адреса, 
посочен по-горе - http://www.nsi.bg/bg/node/11527/.

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
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