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Изх. № 92-02-3/01.06.2021 г.   ОДОБРЯВАМ: (п) 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ                                                                    

Председател на ДАМТН                                                                                                      

  

                                                                  

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

по обществена поръчка с предмет: 

“Ресертификация на Системата за управление на качеството в ДАМТН, 

съответстваща на стандарт ISO 9001:2015“ 

 

                

          УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, 

            

         Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Ресертификация на Системата 

за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015“. 

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

следните изисквания на Възложителя: 

 

1. Ресертификацията на актуализираната Система за управление на качеството в 

ДАМТН по стандарт ISO 9001:2015 трябва да премине през следните задължителни 

етапи: 

1.1. Преглед на документацията на Системаta за управление на качеството в ДАМТН по 

стандарт ISO 9001:2015 за установяване на съответствие с изискванията на стандарта, 

политиката и целите на агенцията. 

1.2. Провеждане на сертификационен одит в ДАМТН, гр. София и регионалните отдели 

на ДАМТН. 

1.3. Изготвяне на подробен доклад от сертифициращия орган. 

1.4.Одобрение на предприети коригиращи действия, ако е необходимо. Проверка на 

предприети  коригиращи действия, ако е необходимо. 

1.5. Ресертификацията на Системата за управление на качеството в ДАМТН, 

съответстваща на стандарт ISO 9001:2015, да завърши с издаване на валиден сертификат, 

удостоверяващ, че Системата за управление по качество на ДАМТН съответства на 

стандарт ISO 9001:2015.   



2 
 

2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 60 (шестдесет) календарни дни, 

считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 10.09.2021 г. 

3. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 6000 ( шестхиляди лева) 

лв. без включен ДДС. 

3.1. 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. 

3.2. Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на Изпълнителя за 

пълното изпълнение на поръчката, качествено и в срок, според нуждите на Възложителя. 

 

4. 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“. 

4.1. Предложената цена е в лева с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

5. Изисквания към кандидатите и участниците: 

5.1. Участникът трябва да притежава валиден към 10.09.2021 г. сертификат за 

акредитация, удостоверяващ, че същият е орган по сертификация на системи за 

управление, в чийто обхват се включва сертификацията на Системи за управление на 

качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен такъв. 

5.1.1.  Обстоятелството се доказва с представяне на копие на валиден Сертификат за 

акредитация на участника. 

5.1.2. Сертификатът може да бъде издаден от националния орган по акредитация на 

Република България – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, от 

национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган 

по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство 

и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, която 

е страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по 

акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление или страна по 

IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement). 
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5.2. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две)  дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години, считано до 

датата на подаване на офертата. 

5.2.1. Обстоятелството се доказва с представяне на списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, считано до датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с 

доказателства за извършените дейности. 

5.2.2.  За услуги, „сходни с предмета на поръчката“ се приемат: консултантски услуги 

по подготовка за сертифициране, разработване и внедряване и/или поддръжка и/или 

актуализиране на съществуваща система за управление на качеството с изискванията 

на стандарта ISO 9001:2015 или еквивалент. 

5.3. Участникът трябва да разполага през целия период на изпълнение на обществената 

поръчка с екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката. 

5.3.1. Това обстоятелство се доказва със списък на екипа от експерти, към който са 

приложени техните професионални автобиографии. 

5.3.2. Фактите от професионалните автобиографии на експертите от екипа трябва да са 

придружени с документи, доказващи опит и квалификация – копия от договори, копие 

от трудова книжка, препоръки, дипломи, сертификати и др. 

 

* Забележка: Документите, които не са представени в оригинал трябва да бъдат 

заверени от участника с текст: „Вярно с оригинала“ и да са подпечатани и подписани 

от лице с представителна власт или изрично упълномощено за целта лице.  

 

6. Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни от датата на подаването им. 

 

7. Оферти могат да бъдат подавани по един от следните начини: 

 

7.1.  чрез e-mail: Silvia.Angelova@damtn,government.bg или 

7.2.  в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52 А, 

до 17:30 ч. на 09.06.2021 г. 

 

7.3. 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. 

mailto:Silvia.Angelova@damtn,government.bg
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7.4.  Когато  офертите се представят на адрес: бул. „Д-Р Г.М.Димитров № 52А“, в 

деловодството на ДАМТН  следва: 

•  да са представени в запечатани, непрозрачни опаковки с надпис, съдържащ най-малко 

следната информация: 

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; 

 

8. Офертата следва да съдържа: 

8.1. Ценово предложение по образец на Възложителя; 

8.2. Копие на валиден Сертификат за акредитация на участника, удостоверяващ, че 

същият е орган по сертификация на системи за управление, в чийто обхват се включва 

сертификацията на Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 

9001:2015 или еквивалентен такъв; 

8.3. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, считано до датата на получаване на офертите, с посочване на стойностите, 

датите и получателите (изготвя се от участника); 

8.4. Копия от документи, доказващи, че участника успешно е изпълнил през последните 

3 (три) години, считано до датата на подаване на офертите, минимум две дейности, които 

са сходни или идентични с предмета и обема на обществената поръчка; 

8.5. Списък на екипа от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на 

поръчката (изготвя се от участника); 

8.6.  Професионални автобиографии на  екипа от експерти; 

8.7. Документи, доказващи опит и квалификация – копия от договори, копие от трудова 

книжка, препоръки, дипломи, сертификати и др. 

 

9. 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: Ангелина Димитрова, главен експерт в отдел КМСУПДОД, дирекция      

ФСДУП; Телефон: 0879504308;  

e-mail: Angelina.Dimitrova@damtn.government.bg 

 

 

Приложение:  Образец на ценово предложение 

mailto:Angelina.Dimitrova@damtn.government.bg

