
 

1 

 

(ПРЕПИС) 

УТВЪРЖДАВАМ:…………/П/……….… 

Директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. Веселин Нинов 

дата: 16.12.2019 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

 

Днес 10.12.2019 г. в 10:00 часа комисията, назначена със Заповед №412/10.12.2019 г. на 

директора на СИДП ДП – гр. Шумен, издадена на основание чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 1 от 

ППЗОП, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ….чл. 59 от ЗЗЛД… – РФО – гл. счетоводител на СИДП ДП – гр. 

Шумен 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ….чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

  2. ….чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт, обществени поръчки при ЦУ на СИДП 

ДП – Шумен; 

се събра на свое първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на 

изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, 

чрез „събиране на оферти с обява” с обект на поръчката – услуги, и предмет на изпълнение: 

„Абонаментно поддържане за 2019-2020 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 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 

ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен“, открита с Обява 

№6/29.11.2019 г. на директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, 

информация за която е публикувана в РОП с импортен №9094894/29.11.2019 г. 

Комисията е в пълен и редовен състав. Председателят на комисията откри заседанието, 

като обяви, че процедурата се провежда по реда на чл.187-188 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и правилника за прилагането му. 

Настоящото заседание на комисията е публично и на него могат да присъстват 

представители на кандидатите по търговска регистрация или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъстват представители на 

кандидатите, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

В определеният срок за подаване на оферти е подадена само една оферта, съгласно 

входящ регистър, а именно от Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев-Левичарска“ – гр. София, 

с оферта с вх. № 5637 от 05.12.2019 г., подадена в 13:20 часа, чрез куриерска фирма. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на единствената оферта при спазване 

на разпоредбите на ЗОП и ПППЗОП. 
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След отваряне на офертата на Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев,Левичарска“ – гр. 

София, депозирана в запечатан непрозрачен плик, се прочете предлаганата от кандидата цена 

за извършване на услугата и се установи наличието на следните документи в нея: 

1. Заявление за участие по чл. 39 от ППЗОП - оригинал – Приложение № 1; 

2. Декларация за информираност и съгласие за обработка на лични данни – 

Приложение № 2 – оригинал - представена в 2 оригинални екземпляра подписани от всеки 

един от управителите и представителите на дружеството; 

3. Декларация за конфиденциалност - Приложение № 3 от документацията – оригинал; 

4. Електронен образец на ЕЕДОП – представен на ел. носител и подписан чрез 

електронен подпис от всеки един от управителите; 

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя - Приложение № 4 – оригинал; 

6. Ценово предложение - Приложение № 5 от процедурната документация – оригинал; 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 9 от 

документацията представена в 1 оригинален екземпляр; 

8. Декларация по Закона за авторското право и сродните му права - представена в 2 

оригинални екземпляра подписани от всеки един от управителите и представителите на 

дружеството 

Приложените към офертата документи отговарят на заявеното от кандидата и на 

изискванията на възложителя. 

Кандидатът предлага цени за изпълнение на услугата, както следва: 

- единична цена за месечно обслужване на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен – в размер на 

400,00 лв. (четиристотин лева и нула стотинки), без ДДС; 

- единична цена за месечно обслужване на едно (1) Териториално поделение 

(ДЛС/ДГС) към СИДП ДП – гр. Шумен – в размер на 200,00 лв. (двеста лева и нула 

стотинки), без ДДС; 

- предлагана обща цена за 12 месечно абонаментно обслужване за ЦУ и 18 

(осемнадесет) ТП ДЛС/ДГС – в размер на 48 000,00 лв. (четиридесет и осем хиляди лева и 

нула стотинки), без ДДС. 

Максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката определен от възложителя 

е 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева и нула стотинки), без ДДС. 

Кандидатът е изпълнил всички изисквания на възложителя, включително и крайната 

цена за изпълнение на услугата, съобразно максималният финансов прогнозен ресурс за 

поръчката, предварително обявен от възложителя. 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така 

представените технически и ценови предложения, комисията единодушно постигна следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Комисията определя, следното окончателно класиране: 

На първо място класира: 

СД „НЕК-Кулишев-Левичарска“ – гр. София 

Няма класиран на второ място. 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да приеме работата на комисията и 

да утвърди настоящият протокол. 
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3. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да сключи договор за изпълнение 

на обществената поръчка с обект – услуга и предмет на изпълнение: „Абонаментно 

поддържане за 2019-2020 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 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 

ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП –гр. Шумен“, с класирания на първо 

място и определен за изпълнител участник, както следва: 

СД „НЕК-Кулишев,Левичарска“ с ЕИК: 831393043, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), столична Столична, гр. София, район Възраждане, ул. 

„Българска морава“ № 100, представлявано от Елиана Левичарска и Атанас Кулишев, в 

качеството им на управители, при основни параметри, съгласно техническото предложение и 

предложените ценови параметри от офертата на участника, а именно: 

- единична цена за месечно обслужване на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен – в размер на 

400,00 лв. (четиристотин лева и нула стотинки), без ДДС; 

- единична цена за месечно обслужване на едно (1) Териториално поделение 

(ДЛС/ДГС) към СИДП ДП – гр. Шумен – в размер на 200,00 лв. (двеста лева и нула 

стотинки), без ДДС; 

- предлагана обща цена за 12 месечно абонаментно обслужване за ЦУ и 18 

(осемнадесет) ТП ДЛС/ДГС – в размер на 48 000,00 лв. (четиридесет и осем хиляди лева и 

нула стотинки), без ДДС. 

Настоящия протокол се изготви в едни екземпляр и е неразделна част от 

документацията на процедурата, която се представи на директора на СИДП на 12.12.2019 г. в 

10:30 часа. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

1. ….чл. 59 от ЗЗЛД… …………/П/……………… 

 

2. ….чл. 59 от ЗЗЛД… …………/П/…………………… 

 

3. ….чл. 59 от ЗЗЛД… …………/П/……………… 


