Изх. № 92-02-13/28.08.2020г.
ОДОБРЯВАМ: /П/
Петър Горновски
Председател на ДАМТН

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
по обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на проект
BG16RFOP002-2.004-0001”
1. Предмет на поръчката:
Предмет на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на
независим финансов одит на проект BG16RFOP002-2.004-0001”
2. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение е до 2 месеца, но не по късно от 10.11.2020 г.
3. Описание и предназначение на поръчката:
Обществената поръчка има за цел избор на независим одитор, който да извърши
финансов одит на проект на ДАМТН „Осигуряване на благоприятна бизнес среда
посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в
областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на
течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор“
4. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на поръчката е 7500 (седем хиляди и петстотин) лева без
ДДС.
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Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който
Възложителят разполага по настоящата обществена поръчка.
Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на
обществената поръчка.
Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след
десетичната запетая. Цените включват всички разходи на изпълнителя свързани с
изпълнението на поръчката.
5. Критерий за възлагане
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя по критерия за възлагане „найниска цена“.
На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за цялостно
изпълнение на поръчката.
6. Изисквания за технически и професионални способности на изпълнителя.

6.1. Кандидатът следва да има в одитния си екип сертифициран одитор за
извършване на финансови одити в публичния сектор, който да притежава сертификат,
издаден от компетентен орган и да е вписан в публичния регистър.
УТОЧНЕНИЕ: Участникът следва да представи доказателства за вписване в
Публичен регистър на сертифицираните одитори в публичния сектор или да посочи
номера на сертификата в регистъра.
6.2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в
съответствие с изискванията на Техническата спецификация.
УТОЧНЕНИЕ: Документ за доказване на изискването, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6
от ЗОП, е списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които
доказват професионална компетентност на лицата.
Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
7. Място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката – административна сграда на Възложителя в
гр. София, бул. „ Д –р Г.М Димитров“ № 52 А.
2
Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и
чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP0022.004-0001 с бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката

8. Начин и срок за плащане
Възложителят заплаща на Изпълнителя цената за цялостно изпълнение на
поръчката, според ценовото му предложение. Плащането се извършва по банков път, до
10 (десет) дни, след получаване на оригинална фактура издадена от Изпълнителя и
подписан от страните протокол за приемане на изпълнението на услугата без
забележки.
9. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 2 (два) месеца от крайния срок за
представяне на офертите;
Участник ще бъде отстранен от участие за възлагане на настоящата обществена
поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи
или ако представи оферта с нормален срок, но при следващо поискване от възложителя
– откаже да я удължи.
10. Офертата следва да съдържа: наименование на участника, ценово предложение с
включени всички разходи за изпълнение на поръчката, деклариране съответствието с
посочените от Възложителя технически изисквания, данни за контакт.

11. Срок за получаване на оферти:
Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр.
София, до 17:30 часа на 04.09.2020 г.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
да допълни или да оттегли офертата си.
Лице за контакт: Кристина Петкова – началник отдел УП, Д ФСДУП – тел.
0885398544
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. „Д-р
Г. М. Димитров“ №52А

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническа спецификация
2. Ценово предложение
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