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П Р Е П И С  

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ............./П/..................... 

        инж. Петър Ганев 

       зам. директор СИДП ДП - Шумен 

       Заповед № РД63-15/03.12.2020г на МЗХГ

  

Дата: 30.12.2020 г. 

 

 

  

П Р О Т О К О Л   № 1 

  

Днес 22.12.2020 г. в 10:00 часа комисията, назначена със Заповед №437/22.12.2020 г. на 

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

ППЗОП, в състав:  

Комисия в състав: 

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

ЧЛЕНОВЕ: 

1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

2.  …чл. 59 от ЗЗЛД… – ръководител ФО и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – Шумен 

със задача: да разгледа, оцени и класира подадените оферти за определяне на изпълнител за 

„Абонаментно поддържане за 2020-2021 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.“, 

се събра на свое първо редовно заседание в 10:00 часа, в заседателната зала на 

административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. 

Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно провеждане на горепосочената процедура. 

Процедурата е открита с О б яв а  № F 77 78 2 / 09 . 1 2 .2 0 20  публикуван в 

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Уникалният номер на поръчката в регистъра на обществените поръчки в 

ЦАИС е: 02711-2020-0142. 

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.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на чл.47, 

ал. 1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и информация за 

датата и часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС e подаденa оферта за участие в 

процедурата от един кандидат,  а именно от Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев-Левичарска“ – 

гр. София, подадена в 11:03:34 часа на 14.12.2020г.  

Комисията пристъпи към електронното отваряне и разглеждане на единствената оферта при 

спазване на разпоредбите на ЗОП и ПППЗОП.  

https://app.eop.bg/today/67566
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След отваряне на офертата на Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев-Левичарска“ – гр. 

София, Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

 

1. Декларация по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество – Приложение № 4; 

2. 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, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици - Приложение № 5;  

3. Електронен образец на ЕЕДОП; 

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

спецификации и изисквания на възложителя - Приложение № 4; 

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3; 

6. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Приложение № 6; 

7. Декларация по Закона за авторското право; 

8. Ценово предложение - Приложение № 8  

Комисията пристъпи към проверка на документите нa Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев-

Левичарска“ – гр. София: 

Комисията констатира, че участника не е подписал приложения ЕЕДОП от името на всички 

представляващи дружеството лица.  

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Указва на Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев-Левичарска“ – гр. София, че в рамките на 

пет работни дни считано от датата на получаване на настоящия протокол следва да представи в 

електронния сайт на поръчката находящ се в електронната платформата по чл.39а, ал.1 от ЗОП в на 

следната  интернет страница: https://app.eop.bg/   нов  ЕЕДОД в електронен вариант, подписан с 

електронните подписи на лицата и членовете на управителите и надзорни органи на същия и 

другите лица имащи правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи  

(съгласно обявеното към  в търговския регистър актуално състояние на същия при към датата на 

създаване и подписване на  ЕЕДОП) представляващи кандидата.  

С това на 22.12.2020г. в 11:00 часа, приключи заседанието на комисията. 

Настоящия протокол след изготвянето му се предаде на 30.12.2020 г. на Възложителя за 

утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 1……………/П/………… 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

Членове:       

 

                         2. ……………/П/………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

 

   3. ………/П/……………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

    

    

 

https://app.eop.bg/

