Проект: BG05SFOP001-3.001-0019 „Изграждане на средства за видеоконферентни
връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство,
включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”
Информация за извършените дейности към 31.08.2018 г. по изпълнение на Дейност
2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо
оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение“
В рамките на тази дейност ще бъде доставено, монтирано и пуснато в
експлоатация необходимото оборудване за изграждане на система от 26 зали (20 в
съдилища и 6 в места за лишаване от свобода) и централна компонента за
осъществяване на видеоконферетни връзки.
Дейността ще бъде изпълнена на следните етапи:


На първия етап от изпълнение на дейността ще бъде доставено,
монтирано, конфигурирано, настроено и пуснато в експлоатация
доставеното оборудване за видеоконферентни връзки и това за
централната компонента;



Ще бъдат извършени тестове за провеждане на видеоконференции, както
в страната, така и със страни членки на Европейския съюз;



Ще бъдат организирани и проведени обучения за магистрати за
използване на видеоконферентните връзки и на специалисти по
информационни технологии за поддръжка и администриране на
системата

За изпълнението на Дейност 2 ще бъде обявена процедура по реда на ЗОП за
избор на изпълнител. Техническата спецификация и тръжната документация ще бъдат
разработени от изпълнителя по Дейност 1 по проекта.
През месец август 2018 г., предвид предстоящото приключване изпълнението на
дейност 1 и представените от изпълнителя по договора документи (Техническа
спецификация, Изисквания към изпълнителите и Методика за оценка) са предприети
мерки за подготовка провеждането на открита процедура за възлитане изпълнението на
дейност 2.
В съответствие с вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки по
ЗОП в Министерство на правосъдието са подготвени и одобрени необходимите
документи за поемане на финансово задължение, получаване на становище от звено
„Сигурност“ и е представена Заявка за стартиране на обществената поръчка.
След отразяване на направени бележки в представените Техническа
спецификация, Изисквания към изпълнителите и Методика за оценка, тръжната
документация за възлагане на обществената поръчка ще бъде представена за
съгласуване и одобрение, в съответствие с вътрешните правила на Министерство на
правосъдието.

