ПОКАНА
за участие във възлагане на обществена поръчка
по реда на чл. 14, ал.4, т. 2 от Закона за обществените поръчки
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Заповед № РД-14-123/05.06.2014 г. на Председателя на Комисията за
защита на личните данни (КЗЛД) и съгласно чл. 101a от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), Ви каним да представите Вашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с
предмет: „Информация и публичност”, реализирана по проект „Усъвършенстване и
разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията
за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни
административни услуги” и договор за финансиране с рег. № 13-32-13/11.02.2014 г.,
приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното
управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и
оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04 по Оперативна
програма „Административен капацитет”.
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под
ID № 9030139/05.06.2014 г.
1. Предметът на поръчката е подробно описан в Изисквания на възложителя за
изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информация и публичност”, реализирана по
проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса
и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния
портал за достъп до електронни административни услуги” и договор за финансиране с рег.
№ 13-32-13/11.02.2014 г., приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и
развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационнокомуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.204 с 11 бр. приложения.
2. Сроковете за изпълнение на мероприятията и доставките, предмет на поръчката,
ще бъдат конкретизирани в график след сключването на договорите с изпълнителите на
обществени поръчки.
3. Максималната стойност на поръчката е 20 691,67 (двадесет хиляди шестстотин
деветдесет и един лв. и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или 24 830 (двадесет и
четири хиляди осемстотин и тридесет) лева с ДДС.
4. Настоящото възлагане чрез публична покана се провежда по проект
13-32-13/11.02.2014 г. „Усъвършенстване и разширяване на електронните
предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните
интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

с рег. №
услуги,
данни и
услуги”,
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5. Изисквания към участниците:
Изискванията са подробно посочени в Изискванията на възложителя за изпълнение на
обществена поръчка с предмет „Информация и публичност“.
6. Изборът на изпълнител ще бъде на база критерий „икономически най-изгодна
оферта” чрез утвърдена от Възложителя методика за оценка.
Срок и място за представяне на офертата:
7.1. Оферти се подават до 17.00 часа на 13.06.2014 г. Офертите трябва да се
предоставят от името на участника или негов упълномощен представител в деловодството
на Комисията за защита на личните данни, в запечатан непрозрачен плик, на адрес: гр.
София, п.к. 1592, бул. „Цветан Лазаров” № 2 или по пощата, с препоръчано писмо с
обратна разписка. Върху плика следва да се посочат предмета на поръчката, името на
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и адрес на електронна
поща.
7.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на
адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя
съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
7.

8.

Лица за контакт: Албена Стефанова - тел. 02 9153546, факс 02 9153525.

9. Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, ще бъде уведомен и
поканен за сключване на договор.
10. Условие за сключване на договор е определеният за изпълнител да представи
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Приложение: Изисквания на възложителя с 11 бр. приложения.
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