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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 
 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: [5/26.11.2018.г] 

  

 
Възложител: [СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 02711 ] 

Адрес: [гр.Шумен ул. Петра №1, ет.2  ] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Атанаска Кръстева] 

Телефон: [054/833 - 123] 

E-mail: [office@sidp.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [ Х ] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[ Х ] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [ Х ] Не 
 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[ Х ] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Абонаментно поддържане за 2018 г. – 2019 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 софтуер и 

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 18 ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен.“] 

  

Кратко описание: [„Абонаментно поддържане за 2018 г. – 2019 г. на счетоводен софтуер 

„Ривал” за стопанските нужди на ЦУ на СИДП ДП-Шумен и неговите териториални 

поделения (ДЛС/ДГС)] 
 

Място на извършване: [Района на дейност на Държавни ловни/горски стопанства – 

териториални поделения на СИДП ДП-Шумен – предоставени за управление и 

стопанисване от държавното предприятие, както и на централно управление на СИДП 

ДП-Шумен] 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 50 000,00 лв. – петдесет хиляди 

лева и нула стотинки] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [ Х ] Не 

 

  
Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [ДА – Да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [НЕ] 

  

Икономическо и финансово състояние: [НЕ] 

  

Технически и професионални способности: [ДА] 

1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи и 

изпълнили изискванията на настоящата техническа спецификация и/или притежаващи 

авторство върху горепосочените програмни продукти, Производителя на продукта, или 

притежаващи надлежна оторизация да поддържат, работят и обновяват програмата 

"Ривал", както и съпътстващите към нея допълнителни счетоводни продукти модули, 

издадена от авторите и/или производителя на продукта. В случай, че за изпълнител бъде 

избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди 

подписването на договора, обединението – участник в процедурата следва да се 

регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, 

подадена от обединението. 

2. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка следва да е реализирал 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (стойност не по-малка от 

обявения прогнозен обем на поръчката), изчислен на база конкретен среден оборот през 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. 

          3. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка следва да е изпълнил една или 

повече услуги, с предмет и обем идентични с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните три години, считано от датата за подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1, б. 

„б“ от ЗОП). 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че в процедурата участва авторът и/или производителят на 

програма "Ривал" и прилежащите му модули, същият представя съответните 

доказателства за авторство на програмите. 
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 
 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 

[] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [] 

Име: [] 

Име: [] 

 

Редът и начина на оценка на показателите е посочен подробно в методиката за оценка на  

 

предложенията публикувани в досието на поръчката в профила на възложителя  
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [04.12.2018г]                      Час: (чч:мм) [17,30часа] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [ не по-малко от 3(три) месеца от крайния срок за подаване на офертата]                      

Час: (чч:мм) [……] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [05.12.2018г - 10,00часа ] 

  

Място на отваряне на офертите: [гр. Шумен, ул. Петра №1, ет.4 - заседателна зала на адм. 

сграда на СИДП ДП Шумен] 

  

 
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:  [] Да [ Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 
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Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [26.11.2018 г.] 

 

 

Възложител:…………/П/……………….. 
Трите имена: (Подпис и печат) [инж. Веселин Маринов Нинов] 

Длъжност: [директор СИДП ДП Шумен ] 

 


