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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 6   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 29/11/2019  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02711
Поделение: Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Изходящ номер: 5510 от дата 29/11/2019
Коментар на възложителя:
„Абонаментно поддържане за 2019 г. – 2020г. 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.“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Североизточно държавно предприятие ДП 
Шумен

201617412

Пощенски адрес:
ул. Петра №1, ет.2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. Шумен BG333 9700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Атанаска Атанасова; Нели Борисова 054 833123
Електронна поща: Факс:
office@sidp.bg 054 833123
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://sidp.bg/schetovoden-softuer-2019-2020/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
50000.00Предмет на поръчката

„Абонаментно поддържане за 2019 г. – 2020 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, 
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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.“

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 72266000

Доп. предмети 72267000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/12/2019 дд/мм/гггг Час: 17:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Документацията по обявената процедура е публикувана в досието на 
поръчката в профила на купувача
Отваряне и разгеждане на офертите  на 10.12.2019г. от 10:00 часа 
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 чл.54 и чл.55 от 
ЗОП, притежаващи авторство върху горепосочените програмни продукти, или 
притежаващи надлежна оторизация от производителя на продукта 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).

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 29/11/2019 дд/мм/гггг
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