На 28.11.2007 г. Европейската комисия (ЕК) прие Регламент (ЕО) № 213/2008, с
който изменя CPV кодовете на обществените поръчки и описанията към някои от тях.
Документът е публикуван в бр. 74 от 15.03.2008 г. на “Официален вестник” на
Европейския съюз (ЕС).
Изменението се налага във връзка с развитието на пазара и необходимостта от
рационализиране на използваните CPV кодове. То засяга всички документи, в които са
включени разглежданите кодове.
Съгласно чл. 4 от Регламент (ЕО) № 213/2008, той се прилага от 15.09.2008 г. В
резултат на това
Службата за публикации на ЕС,
както и националните публикуващи органи – “Държавен вестник” и Регистърът на
обществените поръчки, спират да приемат документи със стари CPV кодове.
Във връзка с преходния период следва да се има предвид следното:
•
с действащите в момента “Редактор на форми” и on-line образци могат да се
изпращат само документи, съдържащи стари CPV кодове;
•
действащите в момента “Редактор на форми” и on-line образци могат да се
използват до 24:00 часа на 12.09.2008 г.;
•
за изпращането на документи с новите CPV кодове следва да се инсталира
нова версия на Редактора на форми или да се използват обновените on-line
образци;
•
новият софтуер ще е достъпен на 11.09.2008 г., но създадени с него
документи не следва да се изпращат преди 24:00 часа на 12.09.2008 г.;
•
след 24:00 часа на 12.09.2008 г. за публикуване ще се приемат само
документи, създадени с новия софтуер и съдържащи новите CPV кодове;
•
след 24:00 часа на 12.09.2008 г. новите CPV кодове трябва да се използват и
при създаването на документи по преписки за открити вече процедури, като
съответствието се установява в конвертиращата таблица.
С Регламент (ЕО) № 213/2008 на ЕК се изменят и някои от приложенията към
европейските директиви в областта на обществените поръчки - Директива 2004/17/ЕО
и Директива 2004/18/ЕО. Визираните приложения са въведени в националното
законодателство като Приложения 1, 2 и 3 към Закона за обществените поръчки
(ЗОП). Тъй като Регламент (ЕО) № 213/2008 на ЕК има пряко приложение в България,
то
текстът на Приложение 1 към ЗОП се заменя с Приложение V на
Регламент (ЕО) № 213/2008, текстът на Приложение 2 към ЗОП се заменя с
Приложение VІ на Регламент (ЕО) № 213/2008, а текстът на Приложение 3 с
Приложение VІІ на Регламент (ЕО) № 213/2008.
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CPV код е код съгласно Класификатора на обществените поръчки

