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П О К А Н А 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ  

 

 

Национален статистически институт, гр. София, ул. „Панайот Волов” №2, тел. 

(02) 9857104, факс (02) 9857225, лице за контакти Кирил Илков, на основание чл. 90, 

ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, отправя покана за участие в процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Извънгаранционна поддръжка на счетоводен продукт „КОНТО“ до: 

 

„ДИУЕЪР” ЕООД, ЕИК 121796200; адрес: гр. София, ул. Панайот Волов 

№11; тел. +359 2 946 1540; e-mail: dware@dware.bg   

 

           1. Предмет на обществената поръчка: „Извънгаранционна поддръжка на 

счетоводен продукт „КОНТО“ (Системата) за период от четири години.  

2. Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление. 

3. Описание: Извънгаранционна поддръжка на счетоводен продукт „КОНТО“, 

предоставен за възмездно ползване от „ДИУЕЪР” ЕООД на НСИ, съгласно Договор № 

РД 21-146/17.09.2013 г., което включва: 

- Актуализация на Системата или на отделни модули от нея с цел подобряване,  

добавяне или промяна на функционалните й възможности, свързани със 

законодателни или нормативни изисквания или промени в тях, в сроковете 

посочени в закона или съответно в нормативната уредба; 

- Даване на указания на място, по телефон и/или електронна поща (help 

desk/hotline) (ако е практически възможно и приложимо), към 

оправомощения персонал на Възложителя за осигуряване на правилната 

работа и използване на функционалността на Системата, без ограничение в 

броя или продължителността на разговорите/писмата; 

- Отстраняване на грешки, изразяващи се в несъответствия на 

функционирането на Системата с изискванията на Техническото 

предложение, представляващо приложение към Договор № РД 21-

146/17.09.2013 г. между НСИ и „ДИУЕЪР” ЕООД; 

- Отстраняване на проблеми, свързани с неправилното използване на 

Системата – в рамките на 48 часа или чрез консултации по телефона и на 

място при Възложителя от представители на Изпълнителя. 
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4. Изискуеми документи: 

4.1 Валидно удостоверение за актуално състояние – заверено копие или 

посочен ЕИК или съответния документ за регистрация, съгласно националното 

законодателство; 

4.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 

подава се от управителите или членовете на управителните органи на участника, а в 

случай, че членове са юридически лица – техните представители в съответния 

управителен орган – оригинали; 

4.3. Техническо и ценово предложение на участника относно общите условия 

за изпълнение на поръчката с посочени: 

- срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 

(шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертата; 

- начин на изпълнение на услугата; 

- условия и начин на плащане (равни месечни абонаментни вноски); 

- срок на изпълнение (четири години, считано от датата на сключване на 

договора или от друга дата, посочена от Изпълнителя); 

- други условия, които участникът счита за необходими за изпълнението на 

поръчката.  

Техническото предложение се подписва от законния представител на лицето, 

което я подава или от изрично упълномощено от него лице. 

Максимална прогнозна стойност на поръчката – абонамент за една година: до 

42 000,00 лв. без вкл. ДДС. 

4.4. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

5. Гаранция за участие: не  

6. Гаранция за изпълнение: 

 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на 

договора без ДДС и се представя в момента на сключването му, като се освобождава в 

срок от 20 работни дни след неговото приключване. 

 Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 30 

(тридесет) календарни дни след датата на изпълнението му. 

Гаранциите се представят в една от формите, съгласно чл. 60 от Закона за 

обществените поръчки: 

 Оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от 

българска или чуждестранна банка, в полза на Национален статистически институт. 

Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез 

българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. 

 Парична сума, преведена по банкова сметка на Национален статистически 

институт – БНБ ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC-BNBGBGSD платежно 

нареждане оригинал или заверено копие. 

7. Срок на валидност на офертата: Срокът на валидност на офертата е не по-

малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от деня, следващ последния ден за 

подаване на оферти. 

8. Място, ден и час за разглеждане на офертата: В сградата на Национален 

статистически институт, София 1038, ул. „Панайот Волов” №2, ет. 4, зала „Колегиум“ 

на 30 октомври 2014 г. от 14:00 часа. 

9. Място и срок за подаване на оферти: гр. София 1038, ул. „Панайот Волов” 

№2, Национален статистически институт, ет. 4, стая 410, Деловодство. 

Краен срок: 29 октомври 2014 г., до 17:00 ч. 

 

Съгласувал: 

Н. Нанев – и.д. главен секретар на НСИ 


