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Проект  BG16RFOP002-002-0426-С01“Разширение на функционалностите на системата за управление на бизнес процесите в "Просвета 

- София" АД“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган." 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 

 

12.10.2017 г. 

 

На основание проведена процедура «Избор с публична покана» с предмет „Разширение на 

функционалностите на внедрена CRM платформа за управление на търговската дейност на 

издателство "Просвета - София" АД чрез въвеждане на допълнителни модули и 

функционалности“, 
 

 

Във фирма „ПРОСВЕТА - СОФИЯ“ АД, ЕИК 131106522, със седалище в гр. София, район 

„Оборище“, бул. “Дондуков“ № 45  адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Овча купел, ул. 

„Земеделска“ № 2, електронен адрес: prosveta@prosveta.bg, лице за контакт във връзка с проведената 

процедура: Йовка Томова, на длъжност Председател на УС, в качеството си на бенефициент по 

ДБФП BG16RFOP002-2.001-0426-С01 от дата 13.03.2017 г. по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 “Развитие на управленския капацитет и 

растеж на МСП“, бе проведена процедура за определяне на изпълнител за разширение на 

функционалностите на внедрена CRM платформа за управление на търговската дейност на 

издателство "Просвета - София" АД чрез въвеждане на допълнителни модули и 

функционалности. 
 

С Протокол от 20.07.2017, утвърден на 07.08.2017г., е определен за изпълнител следният 

кандидат: 
 

ЗА: „Разширение на функционалностите на внедрена CRM платформа за управление на 

търговската дейност на издателство "Просвета - София" АД чрез въвеждане на допълнителни 

модули и функционалности» 

 

1. „НЕКСТ КОНСУЛТ“ ООД, гр. София с комплексна оценка от 76,6 точки и предложена 

цена – 349 603,20 лева без ДДС. 

 

Договорът с избраният кандидат е сключен на 12.10.2017 г. 

 

Бенефициент:___________________  

(Йовка Томова - Управител) 
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