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ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 
УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКА И ПОДЪЖКА НА СОФТУЕР  

 
Амeриканският колеж в София (АКС) обявява процедура за избор на 

Изпълнител (Изпълнител), който да доработи и поддържа съществуващия уеб-сайт 
на Американския Колеж www.acs.bg и да осигури следпродажбено обслужване и 

поддръжка на софтуера. 

 

1. Предмет на процедурата: Доработка и поддръжка на съществуващия 
уеб-сайт на Американския Колеж www.acs.bg включително разработване на 
функционалности на онлайн платформата на Американския Колеж за 
заплащане на регистрационни такси за приемен изпит в пълно 
съответствие на нормативните изисквания за софтуер за управление на 
продажби (СУПТО) съгласно НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за 
регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите 
в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 
управлението им и изисквания към лицата, които извършват 
продажби чрез електронен магазин, както и регистрирането на 
софтуера в НАП по реда на чл. 52б от Наредба Н-18 и включването му в  
публичния списък на НАП със софтуерите, за които е декларирано 
съответствие с нормативните изисквания.   

 

2. Вид на процедурата: по договаряне. 

 

3. Изисквания към кандидатите: 

3.1. Кандидатът трябва да има професионален опит, включващ дейности от 

подобно естество и да представи препоръки от свои клиенти. 

3.2. Кандидатът трябва да представи кратко експозе за фирмата. 

3.3. Кандидатът трябва да представи ценова оферта, която да включва и 
срокове за изпълнение, както и деклариран ангажимент за поддръжка и 
допълнителни доработки за не по-малко от 5 години. 

 

4. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни. 

 
5. Място за подаване на офертите за участие в процедурата: 
Американски Колеж в София, сграда Учебен Център Америка за България, 
офис 210, ет. 2, ж.к. Младост 2, алея Флойд Бляк, гр. София, всеки работен 
ден от 9:00 до 16:00 часа.  

 
6. Срок за подаване на офертите за участие в откритата процедура: до 
16:00 ч. на 8.11.2019 г. 

http://www.acs.bg/
http://www.acs.bg/

