
Сиела представя:

софтуерна услуга, чрез интеграция на уеб страницата на възложителя на място или в облака

 СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА      

Това е единствената система, която ви гарантира изпълнение 
на всички изисквания към Профила на купувача, влезли в сила 
с промените в ЗОП.
  
Продукта ви предоставя и много други възможности, които улесняват работата на експертите по 
възлагане на обществени поръчки и ги предпазват от грешки.

Какво се случва след промените в ЗОП?  
 
Новите правила на Закона за обществените поръчки (ЗОП), които влизат в сила от 01.10.2014 г., 
изискват от възложителите:  

•   да публикуват много по-подробна информация относно обществените поръчки;
•   да осигуряват публичен достъп до качената информация;
•   да удостоверяват времето на публикуване на документите. 
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>> Профила на купувача трябва да представлява обособена част от електронна страница  
на възложителя или друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. <<

>> Възложителите се задължават да удостоверяват датата на публикуване на документите. <<

Това са част от важните промени, които променят начина на работата на възложителите на 
обществени поръчки.
 

За да отговорим на възникналите нови потребности сме 
разработили система от три основни модула, която да предложим 
на своите клиенти
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МОДУЛ  1  
  
Форма за регистрация, която представлява фирмено 
досие на възложителя (официално наименование, 
БУЛСТАТ/ЕИК, адрес, град, пощенски код, държава, 
лице за контакт, телефон и факс, електронна поща 
и ел. адрес). Досието съдържа също и регистрация 
на физически лица за контакт, които отговарят за 
рaзличните обществени поръчки. 

МОДУЛ  2  
 
Форма за качване на електронни документи 
от възложителите, съпътстван от технология за 
удостоверяване датата на качването на документите 
(тайм стамп функция). Технологията позволява към 
всеки един момент да може да се докаже, че определен 
възложител е качил определена информация в точно 
определено време.

МОДУЛ  3  
 
Форма за търсене на информация за обществените 
поръчки по определени критерии – напр. дата на 
документ, име на възложител, отрасъл и др. Този 
модул позволява на всеки, който зареди профила 
на купувача през браузър да намери информация 
за интересуваща го обществена поръчка. Това са 
потенциалните изпълнители на обществените поръчки, 
които да могат да правят търсене, без да е необходима 
никаква оторизация в сайта. Ако някой от тях реши да 
сваля документи, това е възможно само след направена 
изрична регистрация.
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Характеристики на продукта 

1. Потребителите могат да достъпват желаната информация през web интерфейс, посредством PC 
или смартфон.  

2. Продуктът разполага с интуитивен и приятелски интерфейс на български и английски език.  

3. Сайтът осигурява бърз достъп, бързо генериране и визуализация на търсената информация.  

4. Осигурява автоматично архивиране на информацията на определен период от време и 
възможност за възстановяване на информацията от архив.  
 

5. Продуктът е проектиран при спазване на общоприетите изисквания за информационна 
сигурност.  

6. Софтуерът разполага с alert-функционалност, информиране за изтичащи срокове, информиране 
за сваляне на грешен документ и др. чрез e-mail и sms. 
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Какво предлагаме 
Разработените функционалности за управление на Профила на купувача, ще бъдат предоставени за 
интеграция в сайтовете на възложителите.

Запишете се за БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ – в срок до 31.10.2014 г.  
Записалите се за безплатен тест получават и продукта за ползване 

без Абонаментна такса - БЕЗПЛАТНО до края на 2014 г. 
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Предоставяме ви възможност да създадете свой профил и управление на профила 
на купувача на вашата организация.

До 5 поръчки * – 180 лв. без ДДС – абонамент за 12 месечен период от дата до дата
До 10 поръчки * – 300 лв. без ДДС – абонамент за 12 месечен период от дата до дата
До 20 поръчки * – 500 лв. без ДДС – абонамент за 12 месечен период от дата до дата
До 50 поръчки * – 750 лв. без ДДС – абонамент за 12 месечен период от дата до дата
Над 50 поръчки *  – по договаряне 
* Цените са за публикуване на брой Обществени поръчки.

Цени за потребители след изтичане на безплатния гратисен период могат да бъдат 
видени по-долу.
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Задайте своите въпроси за продукта на нашите специалисти. 

Търговски отдел на Сиела:  

Тел.: 02 90 300 00
e-mail: ciela@ciela.com

Оставаме на разположение за въпроси!
С уважение:  Екипа на Сиела Норма АД


