
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Администрация и управление

Социология

Психология

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
1804

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Национален регистрационен номер
130453541

Пощенски адрес
ул. ТРИАДИЦА №.2

Град
гр.София

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Пощенски код
1051

Държава
България

Лице за контакт
Vesela Stefanova Bogdanova

Телефон
+359 889826066

Електронна поща
vesela.bogdanova@sacp.government.bg

Основен адрес (URL)
https://sacp.government.bg/

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/21359



I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Социална закрила

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Публично състезание

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА 24-ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА
ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111“

IV.3) Обект на поръчката

Услуги

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Целта на обществената поръчка е да постави рамката и изискванията към Изпълнителя за осигуряване на
специализиран персонал за Националната телефонна линия за деца, за период от една година, считано от датата
на влизане в сила на договора. Възложителят предвижда опция за удължаване на договора за период до 6
месеца при условията, предвидени в проекта на договор. Изпълнителят, спазвайки европейските стандарти и на
българското законодателство, се ангажира да осигури качествено 24-часово непрекъснато обслужване на
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз



Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Разделянето на обособени позиции на предмета на поръчката не е целесъобразно, защото съществува риск
изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, тъй като необходимостта от координирането
на различни изпълнители за обособените позиции би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на
поръчката. В тази връзка следва да се има предвид съображение 78 от уводната част на Директива 2014/24/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива
2004/18/ЕО, съгласно което право на възлагащият орган е да прецени доколко е целесъобразно разделянето на
поръчките на обособени позиции.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
160000

Валута:
BGN

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от
публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за услуги. Естеството на предмета на
поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на
обществената поръчка е в рамките на прага, определен с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявление

документация

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18



Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Елеонора Лилова

VIII.2) Длъжност:

Председател на ДАЗД


