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 основни дейности при изпълнението на проекта в периода
юни – август 2019 г.
По Дейност 2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо
оборудване за видеоконферентни връзки“
След проведени пазарни проучвания е определена прогнозната стойност на обществена
поръчка за изпълнение на дейност 2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и
съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки“ по проекта. След одобрение на тръжната
документация, с Решение на възложителя № ЛС-04-58 от 10.06.2019 г. е стартирана открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в
експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо
обучение“. В законоустановения срок е получено запитване, в отговор на което е променена
тръжната документация, като в съответствие с изискванията на ЗОП, е удължен крайния срок за
подаване на оферти за участие в процедурата до 5.08.2019 г. С оглед на постъпилата една оферта за
участие в процедурата, срок за подаване на оферти за участие е удължен до 16.08.2019 г. На
19.08.2019 г. Комисия назначена от Възложителя започна своята работа, като проведе първото си
публично заседание на 19.08.2019 г. от 14:00 ч., в сградата на МП. На заседанието бяха отворени
офертите по реда на тяхното получаване и беше оповестено тяхното съдържание. Изготвен е
Протокол № 2 от работата на комисията по ЗОП, който е публикуван на интернет страницата на
Министерство на правосъдието. В протокола са описани всички направени констатации от
комисията при разглеждане и оценяване на информацията в представените ЕЕДОП – и от
участниците в откритата процедура, като е даден срок до 5 работни дни, считано от датата на
получаването на протокола, да се представи нов ЕЕДОП и/или други документи, който да съдържа
променена и/или допълнена информация, в съответствие с направените констатации.
По Дейност 3 „Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на
видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба“
С писмо с вх. рег. № 11-04-26/04.06.2019 г. от ВСС, на Министерство на правосъдието е
предоставено извлечение от протокол № 12, т. 62 от заседанието на Пленума на ВСС, проведен на
30.05.2019 г., с решение за утвърждаване
на „Наръчник с правила за използване на
видеоконферентни връзки“.
На 06.06.2019 г. е подписан окончателен приемо-предавателен протокол за приемане
изпълнението на всички дейности по договора за изпълнение на дейност 3 от проекта. Подготвен е
пакет от документи, който е представен на дирекция „Финанси и бюджет“ за извършване на
плащане. Плащането е еднократно и окончателно, в размер на 15 480.00 лв. с ДДС и е извършено на
14.06.2019 г.
През месец юли 2019 г., във връзка с извършеното плащане, е подготвено и изпратено на
Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ Искане за междинно плащане.
С успешното реализиране на дейност 3 от проекта и по точно с одобрението от Пленума на
ВСС на разработения Наръчник за използване на видеоконферентните връзки е постигнато
изпълнението на заложения по проекта индикатор „Въведени нови и усъвършенстване на
съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт“, с целева стойност 1 брой и
постигната стойност 1 брой.

