УТВЪРЖДАВАМ: (подписано)
Директор СИДП ДП – гр. Шумен
инж. (заличено) Нинов
дата: 10.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ
В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за
възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.
22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП.
Днес 02.09.2015 г. комисия назначена със Заповед № 369/02.09.2015 г. на Директора СИДП
ДП – гр. Шумен, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (заличено) Янков – р-л „Финансов отдел“ и гл.счетоводител на СИДП ДПШумен;
ЧЛЕНОВЕ: 1. (заличено) Гандев – обслужващ юрист на СИДП ДП-Шумен, адвокат към
ШАК;
2. (заличено) Илчев – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-Шумен, като в изпълнение на
горепосочената заповед, се събра на редовно заседание от 11,00 часа в административната
сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, да разгледа подадените документи от потенциални
изпълнители за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл. 8а от ЗОП, с обект услуга
и с предмет на изпълнение: „Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер „Ривал”, вкл.
Актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули, Оказване на системна
помощ при месечното и тримесечно приключване, запознаване с новостите при работата със
софтуера и пренасяне на счетоводната информация от различните прилежащи модули в
системата чрез технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; Периодично
обновяване на счетоводния софтуери прилежащите модули, вследствие на изменения в
законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка;
Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на счетоводен софтуер „Ривал” и
прилежащите му модули за нуждите на ЦУ и ТП на „Североизточно държавно предприятие“
ДП Шумен.
Комисията е в пълен и редовен състав. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Глава 8а
от ЗОП. Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на
кандидатите или техни упълномощени представители, както и на средства за масово
осведомяване, съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.
Комисията установи, че са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки и
възложителят е публикувал поканата в един и същи ден в сайта на АОП, в профила на купувача
и е изпратено съобщение за поканата до съответните печатни и електронни медии – изпълнени
са изискванията на чл. 101б, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Срокът за публикуване на поканата е спазен.
От представеното извлечение на регистъра на офертите се установи, че оферти за участие в
определения срок е депозирал оферта само един кандидат. Срокът за подаване на оферти е до
16,00 часа на 01.09.2015 г. В настоящото заседание не присъства кандидата, негов упълномощен
представител, както и представители на средствата за масово осведомяване.
С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията установи, че единственият кандидат е
подал в срок своята оферта, както следва:
1. Кандидат № 1 – оферта № 1, приета под вх. № 4843/31.08.2015 г., с час на приемане 11,45
часа на „НЕК Кулишев Левичарска“ СД – гр. София, подадена лично от представител на
кандидата;
Офертата е подадена в определения за това краен срок. Комисията може да продължи
процедурата и в случаите когато е подадена само една оферта, на основание чл. 101д, ал. 1 от
ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на кандидата, който процес се заключава
в следното:
Първи етап: Общ оглед на офертата, съгласно чл. 101в от ЗОП – наличие на непрозрачен
плик с не нарушена цялост с приложените документи, наличие на техническо предложение с
технически спецификации и ценово предложение за изпълнение на поръчката. Проверка за
приложени изискуеми документи за допустимост.
Втори етап – разглеждане на техническото предложение за изпълнение, съгласно
поставените изисквания от възложителя – когато кандидатът е допуснат до участие.
Трети етап – разглеждане на ценовото предложение, като цената не трябва да надхвърля
определения максимален финансов ресурс за изпълнение, заложен от възложителя. Критерият
за оценка на ценовите предложения е „най-ниска цена“.
Четвърти етап – извършване на класиране и предложение на комисията до възложителя на
участник за изпълнител на поръчката.
Предвид горепосоченото, комисията установи следното:
За кандидат № 1 – „НЕК Кулишев Левичарска“ СД – гр. София: Пликът с офертата е
непрозрачен, с ненарушена цялост. Приложено е ценова оферта. Преди да започне проверката
на документите за допустимост комисията направи извлечение от ТР за актуалното състояние
на кандидата, което е неразделна част от процедурното досие на кандидата. Приложените
документи за допустимост са:
- административни сведения (оригинал) – подписани лично от (заличево) Кулишев, в
качеството му на управител (представител) и съдружник на дружеството, съгласно справката от
ТР;
- декларация за регистрация по Закона за търговския регистър (оригинал) – подписана лично
от (заличено) Кулишев, в качеството му на управител (представител) и съдружник на
дружеството, съгласно справката от ТР;
- декларация, че „НЕК Кулишев Левичарска“ СД – гр. София е собственик на програмен
продукт „РИВАЛ“ по смисъла на Закона за авторското право (оригинал) – подписана лично от
(заличено) Кулишев, в качеството му на управител (представител) и съдружник на дружеството,
съгласно справката от ТР;
- декларация, че кандидатът приема условията на проекта на договора – подписана лично от
(заличено) Кулишев, в качеството му на управител (представител) и съдружник на дружеството,
съгласно справката от ТР;
- декларации за свързаност на (заличено) Кулишев и (заличено) Левичарска – 2 бр.
оригинали;
- техническо предложение с технически спецификации за изпълнение (оригинал) –
подписано лично от (заличено) Кулишев, в качеството му на управител (представител) и
съдружник на дружеството, съгласно справката от ТР;
- ценова оферта (оригинал) – подписана лично от (заличено) Кулишев, в качеството му на
управител (представител) и съдружник на дружеството, съгласно справката от ТР.
С оглед на извършената проверка за допустимост до участие на кандидатите, комисията
единодушно взе следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1:
1. Кандидатът е приложил всички изискуеми документи и отговаря на минималните
изисквания посочени от Възложителя, които обезпечават правото му да участва в следващия
етап от процедурата.
2. В резултат от горепосочените изводи, комисията допуска единствения кандидат до участие
в следващия етап от процедурата за оценка на техническото предложение.
Комисия:
1. (заличено Янков (подписано)
2. (залично) Гандев: (подписано)

3. (заличено) Илчев: (подписано)

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение с техническите
спецификации от участника, което се подписа от членовете на комисията. Установи се, че
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техническите предложния на участника отговарят на предварително посочената техническа
спецификация на поръчката, в резултат на което комисията единодушно взе следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2:
1. Допуска единственият участник до разглеждане на ценовата оферта.
Комисия:
1. (заличено Янков (подписано)
2. (залично) Гандев: (подписано)

3. (заличено) Илчев: (подписано)

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовата оферта на участника. Избраният критерий
за оценка на офертата е най-ниска цена.
Комисията подписа ценовата оферта. Установи се, че ценовата оферта е изготвена, съгласно
образеца и изискванията на Възложителя, а именно не надвишава обявения максимален
финансов ресурс, който 65 000,00 лв., без ДДС. Участникът предлага, следната ценова оферта
за изпълнение на поръчката:
1. Участник № 1 – „НЕК Кулишев Левичарска“ СД – гр. София – предлага обща цена за
целия срок за изпълнение на поръчката в размер на 48 000 лв. (четиридесет и осем хиляди и
нула стотинки), без включен ДДС.
Предвид обективните обстоятелства, а именно, че участникът е само един и неговите
технически и ценови предложения отговарят на тези поставени от възложителя, комисията
единодушно взе следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3:
Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, следното
класиране:
На първо място класира:
„НЕК Кулишев Левичарска“ СД – с ЕИК: 831393043, със седалище и адрес на управление:
гр. София – 1303, община Столична, област София (столица), район Възраждане, ул. „Българска
морава“ № 100, представлявано от (заличено) Кулишев, в качеството му на управител
(представител) и съдружник на дружеството, с обща крайна цена за извършване на услугата в
размер на 48 000 лв. (четиридесет и осем хиляди и нула стотинки), без включен ДДС.
Няма класиран на второ място участник.
Няма отстранен участник.
Комисия:
1. (заличено Янков (подписано)
2. (залично) Гандев: (подписано)

3. (заличено) Илчев: (подписано)

С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията единодушно прие, следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4:
1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да обяви със свое решение
извършеното класиране от комисията, което е удостоверено с протоколно решение № 3 от
настоящия протокол.
2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП, да
определи за изпълнител на обществената поръчка с обект – услуга, и с предмет на изпълнение:
„Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер „Ривал”, вкл. Актуализация на счетоводен
софтуер „Ривал” и прилежащите му модули, Оказване на системна помощ при месечното и
тримесечно приключване, запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на
счетоводната информация от различните прилежащи модули в системата чрез технически
носител в рамките на абонаментната поддръжка; Периодично обновяване на счетоводния
софтуери прилежащите модули, вследствие на изменения в законодателството и друга
нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и
поддръжка на нови версии на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули за
нуждите на ЦУ и ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, класираният на
първо място и единствен Участник № 1, а именно:
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„НЕК Кулишев Левичарска“ СД – с ЕИК: 831393043, със седалище и адрес на управление:
гр. София, община Столична, област София (столица), район Възраждане, ул. „Българска
морава“ № 100, представлявано от (заличено) Кулишев, в качеството му на управител
(представител) и съдружник на дружеството, с обща крайна цена за извършване на услугата в
размер на 48 000 лв. (четиридесет и осем хиляди и нула стотинки), без включен ДДС.
Работата на комисията приключи в 11,45 часа, на 02.09.2015 г. Настоящият протокол се
състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на разпоредбата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, състои се
от 4 (четири) страници и се подписа от членовете на комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ
на СИДП ДП – гр. Шумен, и неразделна част от него са всички описани в същия документи,
представени от кандидата/участника, техническо предложение и ценова оферта на участника и
декларациите на членовете на комисията по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП. Протоколът
подлежи на утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 101г, ал. 4, изречение второ от ЗОП и в
същия ден се изпраща на участника и се публикува на профила на купувача.
Комисия:
1. (заличено Янков (подписано)
2. (залично) Гандев: (подписано)
3. (заличено) Илчев: (подписано)
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