30 години АПИС – Силата на информацията
ДОСИЕТАТА ЗОП
Нова уеб базирана информационно-справочна система на АПИС
Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на
възложителите, публикувани в повече от 5 000 профила на купувача, заедно с пълния
набор от документи в Регистъра на обществените поръчки
Единствено в ДОСИЕТАТА ЗОП достигате до детайлно обработена и систематизирана
информация за всички участници в обществените поръчки – както за изпълнителите,
така и за класираните, некласираните или отстранените от участие фирми и
сдружения.
Уникални предимства на системата:
•
Идентифициране на всички кандидати, подали оферти за участие в поръчките
– фирми, сдружения и обединения, с участниците в тях, включително
подизпълнителите и третите лица;
•

Информация за кандидатствалите по обособени позиции, класиранията,
правните основания за отстраняване;

•

Достъп до пълното досие на поръчката с възможност за търсене в документите
от профила на купувача – протоколи, доклади на комисиите, решения на
възложителите за класиране или прекратяване – за поръчките след 15.04.2016 г.

Чрез ДОСИЕТАТА ЗОП получавате още:
•
Известяване за нови обществени поръчки и за нови документи по обявени
поръчки;
•

Богат набор от възможности за справки по различни критерии;

•

Директна връзка с досиетата на фирми и организации в продукта АПИС
Регистър+.

Информационната система ДОСИЕТАТА ЗОП е ценен помощник на всички
възложители и кандидати при проучването, подготовката, възлагането и
изпълнението на обществени поръчки.
Промоционална цена за едногодишен абонамент 590 лв. без ДДС за 1 лиценз.
Специални отстъпки за детски градини, начални и средни училища и читалища, при
интерес може да се обърнете към Константина Велкова – 0888 688 632.
Срок на валидност на предложението с посочената преференциална цена –
20.04.2019 г. След този срок цената ще бъде 790 лв. без ДДС.
Ако желаете да се запознаете с продукта, моля обърнете се към наш търговски
представител Константина Велкова – 0888 688 632 или ни пишете на e-mail:
office@info-m.eu
За допълнителна информация: ИНФО-М ООД,
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