Изпълнение на дейност 1
Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки
и подготовка на тръжна документация
за избор на изпълнители по Дейност 2

Процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител по
Дейност 1 „Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и
подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители по Дейност 2“ от проекта е
обявена на 18.01.2018 г., със срок за подаване на оферти до 20.02.2018 г., 17,30 часа.
До крайния срок за подаване на оферти не са постъпили въпроси за поясняване по
документацията за участие. В определения срок 20.02.2018 г., 17,30 часа са постъпили три
оферти на фирмите „Стемо“ ООД, „Контракс“ АД и „Телелинк Бизнес Сървис“ ЕАД.
Специално назначената за целта комисия, с участието на членове на екипа на проекта,
проведе първото си публично заседание на 21.02.2018 г. На него са отворени офертите, в
съответствие с изискванията на ЗОП, по реда на тяхното подаване и оповестени
съдържащите се документи. Определен е срок за приключване работата на комисията до
30 календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите.
След приключване на работата на Комисията и одобрение на изготвения от нея
доклад до Възложителя, на 30.03.2018 г. е обявено решението на Възложителя за избор на
изпълнител. След изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя и
представяне на изискуемите документи от страна на избрания изпълнител, е подготвен
проект на договор, който е в процес на съгласуване и подписване. Договорът е със срок за
изпълнение до 90 дни от подписването му, с изпълнител “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД.
С цел успешно и ефективно изпълнение на Дейност 1 бяха проведени срещи с
експерти от Висшия съдебен съвет, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ по въпроси, свързани с организацията и контрола при
събиране на информация, нейната пълнота и точност и не на последно място
идентифициране на участниците в процеса. Предприетите предварителни действия и
създадената добра организация е с цел съкращаване на времето за събиране на
необходимата информация, на база на която да бъде извършен анализ и изготвен план за
изграждането на видеоконферентни връзки.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г., по проект: „Изграждане на
средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при
трансгранично сътрудничество в правораздаването”, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ

