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92-02-16/21.05.18 г.        ОДОБРЯВАМ: 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН 

 

                            

                        ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП 

 

          НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

          

          УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,  

           Във връзка с необходимостта от възлагане на поръчка за извършване на анализ 

по отношение на вземания на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН) за неплатени държавни такси на стойност 13 359 лв. (приложената по-долу 

таблица), както и по отношение на осчетоводени вземания от Националната агенция по 

приходите, както и за извършване на начисляване на провизии, ДАМТН публикува 

настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: 

„Извършване на анализ на вземанията на ДАМТН и начисляване на провизии“.  

При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се съобрази със 

следните изисквания на Възложителя: 

 Участникът трябва да има поне 3-годишен опит в областта на финансовия одит, 

като в този период да е извършил заверка на финансови отчети; 

 

 Това обстоятелство се доказва с представяне на списък на изпълнени заверки на 

отчети за последните 3 години, считано до датата на получаване на офертите, с 

посочване на стойностите, датите и получателите и придружен с доказателства 

за извършените дейности. 

 

 Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на 

критерия за възлагане „най-ниска цена“;  

 

 Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 6666,66 (шест хиляди 

шестстотин шестдесет и шест лева и 66 стотинки) лева без ДДС или 7999,99  

(седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 99 стотинки) лева с ДДС; 
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 Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на 

обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща 

определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие; 

 

 Срокът за изпълнение на поръчката е 3 месеца, считано от датата на сключване 

на договор; 

 

 Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в 

предложената крайна цена от участника; 

 

 Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни от датата на подаването 

им; 

 

 Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. 

М. Димитров” № 52 А, до 17:30 ч. на 25. 05. 2018 г. 

 

  Офертата трябва да съдържа: 

1. Ценово предложение по образец на Възложителя; 

2. Списък на изпълнени заверки на отчети за последните 3 години, считано до 

датата на получаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите и 

придружен с доказателства за извършените дейности. 

 

 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване на офертите или са в незапечатана опаковка или в опаковка с 

нарушена цялост. 

 

 Върху опаковката се изписва :  

а) наименование на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо; 

б) адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност  - факс и 

електронен адрес; 

в) наименование на обществената поръчка; 

 Комуникация с Възложителя: 

              Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка са в писмен вид.  
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Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за 

контакт на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 

1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров" №52А. 

Лице за контакти: 

Валери Стоянов, и.д. главен счетоводител, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция 

„Финансово-административна“,  

Телефон: 0882624145 

e-mail: Valeri.Stoyanov@damtn.government.bg 

 

Приложение:  

1. Образец на ценово предложение; 

2. Таблица.  
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