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ОДОБРЯВАМ: 

Александър Манолев 

Възложител 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

Възложител: 

Възложител по настоящата обществена поръчка е Председателят на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 10 

Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Предмет и обект предмет на поръчката: 

Обществената поръчка е с предмет „Обследване на процесите по управление на 

активите и привеждането им в съответствие с процедурата за начисляване на 

амортизации за нефинансови дълготрайни активи в отчетността на Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор“.  

Обект на поръчката е предоставяне на услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Кратко описание: 

Възложителят изисква да бъде извършено обследване на процесите по управление на 

активите и във връзка с начисляването на амортизации за нефинансови дълготрайни активи да 

му бъде предложена адекватна процедура в съответствие с Указание ДДС №05/30.09.2016 г. 

на Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите. Процедурата за 

начисляване на амортизации върху нефинансовите дълготрайни активи трябва да позволява 

отразяването по систематичен начин на потока на потреблението на икономическите изгоди и 

потенциал на нефинансовия дълготраен актив за периода от придобиването до неговото 

отписване. 

Място за изпълнение на поръчката: 
Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А. 

Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 22.12.2016 г.  
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Условия и начин на плащане: 

Прогнозната стойност на поръчката е до 20 000 лв. без ДДС. Посочената прогнозна 

стойност е максималният финансов ресурс, осигурен от Възложителя за изпълнението й.  

Участник, представил оферта с ценово предложение, надвишаващо посочената 

прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие. 

Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на извършената услуга в срок до 30 

дни след подписан от изпълнителя и възложителя протокол за приемане на изпълнението без 

забележки и фактура в оригинал, одобрена от Възложителя. 

Плащанията се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя. 

Технически изисквания за изпълнението на поръчката: 

 Преглед на процеса на управление на активите при Възложителя и подготовка на 

процедура, която да бъде въведена от Възложителя за начисляване на амортизации на 

нефинансови дълготрайни активи в съответствие с Указание ДДС №05/30.09.2016 г. на 

Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите. 

 Изготвяне на амортизационна политика, като част от единната счетоводна политика, 

за отчитане на дълготрайни активи и съответното начисляване на амортизации за тези активи 

в структурата на Възложителя. 

 Изготвяне на изисквания към информационна система, осигуряваща унифициран 

подход и ефективно внедряване и обслужване на процеса по управление и отчитане на 

дълготрайни активи. 

 Изготвяне на план-програма, времеви график, мерки и стъпки за преминаване към 

начисляване на амортизации, съобразени с изискванията на МФ. 

 Разработените предложения трябва да са в съответствие с политиките по 

управлението на активите съгласно Указанията на МФ и другите законови и нормативни 

разпоредби; 

 Преглед на счетоводната отчетност за завеждане на активите и амортизационни 

отчисления и изготвяне на препоръки в съответствие с действащото законодателство; 

 Дефиниране на необходимост от изграждане на  интерфейси към съществуващи 

информационни системи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Изисквания към участниците: 

Участникът следва да отговаря на минималните изисквания по Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагането му. 
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Критерии за подбор: 

Възложителят не поставя изисквания относно годността за упражняване на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние на участниците. 

Възложителят изисква следните техническите и професионалните способности на 

участника:  

 Участникът следва да разполага с поне един експерт с образователна 

квалификационна степен „магистър“ специалност финанси или финансов контрол, да 

притежава валиден сертификат за одитор в публичния сектор и опит в публичния сектор 

минимум 3 години през последните 5 години. Доказването на това обстоятелство се извършва 

с представяне на заверени копия от диплома за завършено висше образование, степен 

магистър по исканата специалност, копие от сертификат за одитор в публичния сектор, копие 

от трудова или служебна книжка, както и копие от други документи, доказващи 

професионален опит. 

 Участникът следва да разполага с поне един експерт с образователна 

квалификационна степен магистър, специалност „счетоводство и контрол“ с минимален опит 

по специалността минимум три години през последните 10 години, преминал курс за 

обучение по годишно счетоводно приключване и начисляване на амортизации по 

изискванията на ДДС 05/30.09.2016 г. на МФ за бюджетните организации. Обстоятелството 

се доказа с представяне на заверени копия от диплома за завършено висше образование, 

степен магистър по исканата специалност, копие от сертификат за преминато обучение, 

копие от трудова или служебна книжка, както и копие от други документи, доказващи 

професионален опит. 

Изискуеми документи за участие: 

 Оферта, съдържаща техническо предложение за изпълнение на поръчката и ценово 

предложение. Техническото предложение следва да съдържа информация за 

изпълнение на предмета на поръчката и позволяваща, извършването на оценка на 

офертата. 

 Декларации по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за обществените 

поръчки за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените 

поръчки (представя се от лицата по чл. 40 от ППЗОП) и за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки (представя се от законния 

представител на участника). 
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Участниците трябва да представят всички документи и да отговарят на всички изброени 

условия. 

Възложителят си запазва правото да не разглежда техническото и ценовото 

предложения на участник, чиято оферта не е изготвена в съответствие с указанията и 

изискванията на Възложителя. 

Критерий за оценка на офертите:  

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“ 

В Ценовото си предложение на участника трябва да оферира цена за цялостно изпълнение 

на поръчката, която да включва всички разходи, съпътстващи изпълнението на услугата и 

да е валидна за целия срок на договора. 

Предложение за срок на валидност на офертата: 

Офертата следва да е със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от 

датата на подаването му.  

Срок за получаване на оферти: 

Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. София, 

до 10.00 ч. на 19.12.2016г. 

Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен плик, с 

посочване на името на участника и наименованието на обществената поръчка. 

Дата на отваряне на оферти:  Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, 

назначена със заповед на Възложителя на 19.12.2016 г. от 16 часа. 

Сключване на договор: 

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, Възложителят сключва 

писмен договор за обществена поръчка. 

Наименование, адрес на Възложителя и лице за контакти: 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М. 

Димитров“ №52А, лице за контакт:  

Вяра Хранова 
Тел: 0882631490 
E-mail: vyara.hranova@damtn.government.bg 

Образци на документи: 

Техническо предложение – по образец (Приложение № 1) 

mailto:vyara.hranova@damtn.government.bg
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Ценово предложение – по образец (Приложение № 2)  

Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - по образец (Приложение № 3 и №4) 
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