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92-02-12/03.04.2019 г.                        ОДОБРЯВАМ: (п) 

                                                                                  ПЕТЪР ГОРНОВСКИ 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН 

                                                                                  И ВЪЗЛОЖИТЕЛ    

 

                                                                  

                              ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП 

                    НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

         

             УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,  

           Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува  

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

и провеждане на обучения на служители на ДАМТН по стандарти БДС EN ISO/IEC 

17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 за целите на оценяване на съответствието“. 

           Настоящата  обособена позиция с предмет: „Организиране и провеждане на 

обучения на служители на ДАМТН по стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС 

EN ISO 19011:2018 за целите на оценяване на съответствието“ с прогнозна стойност 

8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лв. без ДДС, 

представляваща 7,27% от общата стойност на поръчката 114 636,13 (сто и четиринадесет 

хиляди шестстотин тридесет и шест лева и 13 стотинки без ДДС) с предмет: 

„Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или 

добри практики за служители на ДАМТН“ с 5 обособени позиции по проект 

BGSFOP001-2.006-0026-C01 „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на 

служителите от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен 

и технически надзор“ ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). Остатъчната стойност по поръчка с предмет: 

„Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или 

добри практики за служители на ДАМТН“ в размер на 106 302,80 (сто и шест хиляди 

триста и два лева и 80 стотинки) лева, без ДДС ще бъде възложена по реда, приложим 

към общата стойност на цялата поръчка, а именно – чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, в съответствие 

с разпоредбата на чл. 21, ал.6 от ЗОП.  

           Настоящата обособена позиция ще бъде възложена за сметка на ДАМТН. 
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          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 8333,33 (осем хиляди триста 

тридесет и три лева и 33 стотинки) лв. без ДДС. 

 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; 

 

  Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в предложената 

крайна цена от участника. 

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

следните изисквания на Възложителя: 

 

1. Съдържание на обученията: 

 

1.1. Обучение по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и по стандарт БДС EN ISO 

19011:2018 за нуждите на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН): 

По отношение на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018: 

 Цялостно  и детайлно запознаване с изискванията на стандарта;  

 Представяне измененията в новия стандарт и съпоставяне със стария; 

 Подходи и практически примери за преработване на действаща СУ при преминаване към 

новата версия на стандарта.  

 Добри практики и техники за постигане на съответствие на СУ на лаборатории, 

извършващи проверка на средства за измерване по Закона за измерванията, със стандарта. 

 

По отношение на стандарт БДС EN ISO 19011:2018: 

 Цялостно  и детайлно запознаване с изискванията на стандарта; 

  Принципи на одита, подходи, методи и техники за провеждането му;  

 Програма за одит, изисквания към одиторите, етапи на одита, подготовка и извършване 

на дейностите за одит, комуникация по време на одит, констатации от одит, 

идентифициране на възможности за подобряване и докладване на резултатите от одит; 

 Практически примери от одиторската практика. 

 

Брой на участниците в обучението е 30 души. 

 

1.2. Обучение по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и стандарт БДС EN ISO 

19011:2018 за нуждите на  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ (ГД 

ККТГ): 
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1.2.1. По отношение на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

 Цялостно  и детайлно запознаване с изискванията на стандарта;  

 Представяне на  измененията в новия стандарт и съпоставяне със стария; 

 Прилагане на нормативни документи, специализирани публикации на ILAC, ЕА, 

ЕUROLAB, ЕURАCHEM и други организации – интерпретиране на актуални 

ръководства, касаещи дейността на акредитираните лаборатории.  

 Доказателства за изпълнение на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. 

 Анализ на риска при провеждане на лабораторните дейности – идентифициране и 

овладяване, възможности за подобряване. 

 Оценяване на неопределеност при измерване и калибриране, разработване и 

валидиране на методики за вътрешно калибриране.  

 Метрологична проследимост на резултатите от измервания, участия в изпитвания за 

пригодност, схеми, математико-статистически анализ на резултатите, критерии за 

оценка. 

 Практически примери и дискусия. 

1.2.2. По отношение на БДС EN ISO 19011:2018 

 Вътрешни одити на системи за управление на лаборатории в съответствие с 

изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 

  Принципи на одита, подходи, методи и техники за провеждането му;  

 Програма за одит, изисквания към одиторите, етапи на одита, подготовка и 

извършване на дейностите за одит, комуникация по време на одит, констатации от 

одит, идентифициране на възможности за подобряване и докладване на резултатите 

от одит; 

 Практически примери и дискусия  

Брой на участниците в обучението е 17 души. 

 

1.3. Обучение по БДС EN ISO 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 за нуждите на  

Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“:  

 Принципи на БДС EN ISO 17025:2018. Основни промени в новото издание на стандарта. 

Практически примери и упражнения, добри практики и техники за постигане на 

съответствие със стандарта. 

 Провеждане на одит  на система за управление на  лаборатории за изпитване съгласно 

указанията на БДС EN ISO 19011:2018. 

 Брой на участниците в обучението е 9 души. 

 

2. Изисквания към лицата, които ще извършват обученията: 

 да са провеждали обучения по версии на горецитираните стандарти или еквивалент през 

последните 5 години; 
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 да има практически опит в оценяването на системи за управление и прилагането на БДС 

EN ISO/IEC 17025 (или еквивалент); 

 да имат знания и професионален опит в областта на измерванията; 

 да са част от акредитирана организация. 

 

Общият брой на участниците в обученията е 56 души. 

  

    Забележка: Участникът следва да предвиди провеждане на паралелни обучения на 

няколко групи служители едновременно. 

  

3. Критерии за подбор – Възложителят не поставя изисквания по отношение на 

годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, както и по 

отношение на икономическото и финансовото състояние на участника. 

3.1. Технически и професионални способности на участника.  

   Участникът да има успешно изпълнени най-малко две услуги с предмет и обем 

идентични или сходни с тези на поръчката, през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата. 

 Под „изпълнени услуги“ се разбират такива, които независимо от датата на 

започването им, са приключили в посочения по-горе период. 

 Под „услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се 

разбира организирането и извършването на обучения. 

 Под „услуги с идентичен или сходен обем“ следва да се разбират такива  услуги 

по организиране и извършване на обучения, в които са обучени минимум 25 лица“ 

 

 За доказване съответствието с този критерий, участникът представя Списък на 

извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на извършените дейности, стойностите, датите и получателите, заедно с 

документи, които доказват извършената услуга ( като програми на проведени обучения, 

издадени сертификати за завършено обучение, попълнени анкетни карти, удостоверения, 

референции и/или др.) 

 Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с професионална 

компетентност, относима към предмета на поръчката. 

      Участникът следва да разполага най-малко с 2 (две) лица, които да отговарят на 

изискванията за придобита професионална квалификация, даваща им право да организират 

и/или провеждат обучения, относими към предмета на поръчката. 

       За доказване съответствието с този критерий, участникът представя Списък на 

персонала, който ще отговаря за изпълнението, като е посочена професионална 

компетентност на лицата.  

          Срокът на валидност на офертите е 30 календарни дни от датата на подаването им; 
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           Срокът на изпълнение на поръчката е до 31.05.2019 г. 

 

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

Димитров” № 52 А, до 17:30 ч. на 10.04.2019 г. 

 

 Офертата трябва да съдържа: 

1. Ценово предложение по образец на възложителя; 

2.Списък на извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на извършените дейности, стойностите, датите и 

получателите, заедно с документи, доказващи извършената услуга (като програми на 

проведени обучения, издадени сертификати за завършено обучение, попълнени анкетни 

карти, удостоверения, референции и/или др.) 

3. Списък на персонала, които ще отговарят за изпълнението, като е посочена 

професионална компетентност на лицата. 

 

 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.  

            Документите които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от 

участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от законния представител  или изрично 

упълномощено за целта лице и печат. 

 

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: 

Силвия Ангелова, старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени 

поръчки“, дирекция „Финансово-административна“,  

Телефон:  0885622582 
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e-mail: Silvia.Angelova@damtn.government.bg 

 

 

       Приложение:  

1. Образец на ценово предложениe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


