
 

 

До СД „НЕК-Кулишев-Левичарска“ 

област София (столица), столична Столична 

гр. София, район Възраждане 

ул. „Българска морава“ № 100 

 

относно: Проведена процедура по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП. 

 

Уважаеми г-жо и г-н управители, 

 

Във връзка с проведена процедура по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП за определяне на изпълнител на 

услуга с предмет: „Абонаментно поддържане за 2017-2018 г. 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 – гр. Шумен.“, представляваното от Вас 

дружество е класирано на първо място и е определено  за изпълнител на поръчката. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, приложено Ви изпращам заверено копие от 

протокол от 04.12.2017г. 

При сключването на договора за изпълнение, следва да представите документите по чл. 58, ал. 1 от 

ЗОП, а именно: 

1. Свидетелства за съдимост на управителите на Елиана Димитрова Левичарска и Атанас 

Красимиров Кулишев. 

2. Удостоверение от НАП   за липсата на задължения към държавата 

3. Удостоверение от Община Столична гр. София   за липсата на задължения към общината. 

4. Удостоверение от Община Шумен гр. Шумен   за липсата на задължения към общината. 

5. Удостоверение от  Изпълнителна агенция  „Главна инспекция по труда“. 

6. Удостоверение от Агенция по вписванията за това, че участникът не е обявен в несъстоятелност, не 

е в производство по несъстоятелност, не е в процедура по ликвидация, не е сключил споразумение с 

кредиторите си по чл.740  от ТЗ и не е преустановил дейността си. 

Договорът за изпълнение следва де се сключи в сроковете по чл. 194, ал. 1 от ЗОП. 

 

Приложение, съгласно текста: 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ…………..(П)………….. 

Директор на СИДП ДП-Шумен 

 

 
ЕГ/ЕГ 


