Рег. № П-7569/29.11.2013 г.
ДО УЧАСТНИЦИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №: Р 920/30.10.2013 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни, с предмет
”Надграждащо обучение и сертифициране на служители от дирекция”Информационни фондове
и системи” като администратори на Windows 2012 базирани системи”, реализирана по проект
ЦА12-22-57/04.07.2013 г. „Повишаване на административния капацитет на Комисията за
защита на личните данни за работа с бази данни, информационни системи и работа в екип”,
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” и във връзка с постъпил
въпрос, на основание чл. 29, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предоставяме
следното
РАЗЯСНЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ВЪПРОС:
Във връзка с обявена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет:”Надграждащо обучение и сертифициране на служители от дирекция”Информационни
фондове и системи” като администратори на Windows 2012 базирани системи” и едно от
изискванията от документацията по т.III.2.3.Технически възможности - изискване към
лекторите за Образователно-квалификационна степен „Магистър”, бихме искали да отправим
нашето запитване:
„Има ли възможност да бъде отменено това изискване и да бъдат допуснати лектори с
Образователно-квалификационна степен „Бакалавър””.
ОТГОВОР:
Съгласно чл. 27а, ал.1 възложителят може, по собствена инициатива или по
предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или
документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на
процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.
Алинея 2 на същата разпоредба допуска всяко заинтересовано лице може да направи
предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от
публикуването на обявлението за откриване на процедурата.
Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра
на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на
процедурата.
Предвид това законова разпоредба и факта, че както 10-дневния, така и 14-дневния
срока са изтекли, възложителят не може
да прави промени в обявлението и/или
документацията.

Този документ е създаден в рамките на Проект с регистрационен ЦА12-22-57/04.07.2013 г. „Повишаване на административния капацитет на Комисията за защита на личните
данни за работа с бази данни, информационни системи и работа в екип”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките
ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08
.

