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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен 
гр. Шумен-9700, ул. ”Петра” № 1 тел./факс (054) 833 123, e - m a i l : d p s h u m e n @ m z h . g o v e r m e n t . b g  

В настоящото писмо-препис са заличени личните данни на субектите на 

процедурата за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от 

ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

До 

„НЕК Кулишев Левичарска“ СД 
район ……………….., ул. „………..“ № ………, 

гр. София, община Столична 

област София (столица), 

за ……………………………. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от Директора на СИДП ДП-Шумен 

ул. „Петра“ № 1; 

гр. Шумен-9700; община Шумен; 

област Шумен. 

относно: Проведена процедура и определен изпълнител на обществена поръчка. 

Господин…………………, 

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с обект – 

услуга, и с предмет на изпълнение: „Абонаментно поддържане на базите данни и актуализация на 

следните софтуерни програмни продукти (ПП): „ПП за Работна заплата – RZWIN“ и „ПП за 

Договори за полагане на личен труд – RZHON“, включително мрежови режими на работа; Оказване 

на системна помощ при месечно приключване, запознаване с новостите и прилежащите им нови 

модули; Периодично обновяване на ПП-ти и прилежащите им 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 ПП-ти за нуждите на ЦУ и ТП на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, съвместими за работа с програмен 

продукт  „РИВАЛ“, осъществена по реда на глава 8“а“, чл. 101а и сл. от ЗОП, чрез Публична 

покана, публикувана под № 9039720 от 12.03.2015 г. в регистъра на публичните покани към 

Агенцията по обществени поръчки, Ви уведомявам, че представляваното от Вас дружество е 

определено за изпълнител на обществената поръчка. Допълнителните документи, които трябва да се 

представят от Ваша страна, преди подписване на договор за изпълнение, са съгласно изискванията 

на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, а именно: 

1. Документите, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1, т. 1, следва да се представят за лицето/та „овластено“ да представлява дружеството, във 

връзка с изискването на чл. 47, ал. 4, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост на ……………или 

на………….., с оглед на представителството по търговска регистрация. 

2. Попълнена декларация (образец – 1 бр.) по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от …………..или от 

…………………..– приложена към настоящото уведомително писмо. След подписване на 

декларацията, същата следва да се представи в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, при подписване на 

договора. 

Приложено изпращам Ви, заверено копие от Протокол от 25.03.2015 г. от работата на комисията, 

съгласно чл. 101г,ал. 4, второ изречение. 

Приложение, съгласно текста. 

ИНЖ. ……………(П) 

Директор на СИДП ДП-Шумен 
 

Изготвил: 

……………………………. 

Юрисконсулт в СИДП ДП – Шумен 


