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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00007
Поделение: ________
Изходящ номер:
347 от дата 09/05/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Мездра
Адрес
ул. "Христо Ботев" № 27
Град
Пощенски код
Мездра
3100

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
гр.Мездра,ул."Хр.Ботев"№27
0910 92016
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диана Павлова
E-mail
Факс
mezdra@mail.bg
0910 92523
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://mezdra.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://mezdra.bg/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Извършване на текущ одит на проект DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ –
гр. Мездра”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда
2007 -2013 г." Одитът следва да се извършва при стриктно
спазване на изискванията на Управляващия орган на Оперативна
програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. Насоките за извършване на
текущ одит по проекти, финансирани по ОПОС на УО на ОПОС са
достъпни на интернет адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazaniarakovodstva/66#3
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Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Одитът следва да се извършва при стриктно спазване на
изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма
"Околна среда" 2007 - 2013 г. Насоките за извършване на текущ
одит по проекти, финансирани по ОПОС на УО на ОПОС са достъпни
на интернет адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazaniarakovodstva/66#3
Одитът е текущ, за целия период на изпълнение на проекта.
Прогнозната продължителсност на проекта е до 31 (тридесет и един
месеца). В случай на удължаване на Договора за безвъзмездна
финансова помощ, срокът за изпълнение на настоящата поръчка се
удължава до приключването на ДБФП, като изпълнителят няма право
на допълнително заплащане за периода на удължаване.
Прогнозна стойност
(в цифри): 49500 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Мездра

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Одитът следва да се извършва при стриктно спазване на
изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма
"Околна среда" 2007 - 2013 г. Насоките за извършване на текущ
одит по проекти, финансирани по ОПОС на УО на ОПОС са достъпни
на интернет адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazaniarakovodstva/66#3. Действащите към момента Насоки на УО на ОПОС
представляват приложение към Техническите спецификации за
изпълнение на настоящата поръчка и са неразделна част от
договора за възлагане на обществена поръчка.
Одитъ следва да осигурява спазване на принципите на прозрачност,
устойчивост и добро финансово управление на проекти, финансирани
от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Одитът е текущ, за
целия период на изпълнение на проекта. Прогнозната
продължителсност на проекта е до 31(тридесет и един месеца). В
случай на удължаване на Договора за безвъзмездна финансова
помощ, срокът за изпълнение на настоящата поръчка се удължава до
приключването на ДБФП, като изпълнителят няма право на
допълнително заплащане за периода на удължаване.
За участие в настоящата процедура,участникът следва да докажe:
1. наличие на общ оборот за последните три приключени финансови
години, в общ размер 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева, от
които не по-малко от 49 500 лв. (четиридесет и девет хиляди и
петстотин лева) от извършване на одит на проекти, финансирани
със средства от фондовете на ЕС.
2. изпълнение през последните три години на един или повече
договори за извършване на одит на проекти, финансирани със
средства от фондовете на ЕС.
3. разполага с ключови експерти, както следва:
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3.1. ръководител на одитния екип, с доказана професионална
квалификация в областта на одита и да е упражнявал одиторска
професия мин. 3 години.
3.2. експерт – вътрешен одитор, най-малко с доказана
професионална квалификация в областта на вътрешния контрол и
професионален опит в тази сфера мин. 3 години
3.3. експерт - юрист, най-малко 5 години проф. опит и участие в
минимум два проекта за подготовка на документации или участие в
комисии за избор на изпълнители по ЗОП, и/или контрол на
обществени поръчки.
3.4. Експерт „нередности”, с опит в процедури по администриране
на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани
от Европейския съюз.
3.5. Експерт – инженер, с висше образование, инженерна
специалност и минимум 5 години професионален опит.
По отношение на участника и експертите не следва да е налице
конфликт на интереси, както следва:
1. нямат финансов интерес от дейността на Община Мездра;
2. не са свързани лица с Възложителя или лица на ръководна
длъжност в Община Мездра, по смисъла на Търговския закон или
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
3. не са в съпружески отношения или в отношения на родство с
ръководството на Община Мездра по права линия без ограничения и
по съребрена линия до втора степен включително;
4. не са налице други обстоятелства, които могат да породят
съмнение в безпристрастността при изпълнение на задълженията по
настоящата обществена поръчка.
По отношение на участниците не следва да са налице
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3,
ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП.
Необходимите документи за доказване на изискванията са посочени
в раздел "Допълнителна информация" от настоящата публична
покана.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 20/05/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата на участниците следва да съдържа три отделни запечатани
плика "Плик № 1 - документи за подбор", "Плик № 2 - предложение
за изпълнение на поръчката" и "Плик № 3 - Предлагана цена"
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата
2. Оферта за участие
3. Административни сведения
ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
4. Декларация с посочване на ЕИК/Документ за регистрация на
чуждестранните юридически лица/ Документ за самоличност
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5. Споразумение за създаване на обединение, което не е
юридическо лице
6. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП
7. Декларация за участие на подизпълнител и декларация от
подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв
ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА
ПОДБОР
ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
8. Отчети за приходите и разходите за последните три приключени
финансови години/ за физическите лица – копия от годишните
данъчни декларации
9. Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия
оборот (приход) и оборота (прихода) от сходни дейности на
участника за последните три приключени финансови години.
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
10. Списък на изпълнените договори за сходни дейности
11. Препоръки за всеки един от договорите, посочени в списъка по
т. 11.1
КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ
12. Списък на ключовите експерти
13. Автобиография
14. Диплома за завършено образование и удостоверение за
правоспособност
15. Трудови/служебни_осигурителни книжки
16. Референции/копия от договори/писма за поемане на одиторски
ангажимент и други документи за доказване на специфичния
професионален опит
17. За ръководителя на одитния екип - сертификат за необходимата
квалификация:
Национални:
- Сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители
– Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) или
Международни:
- чуждестранни еквиваленти на Българския сертификат за
дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) - CPA, ACCA, CFSA, CA
18. За експерт - вътрешен одитор:
•сертификат за необходимата квалификация:
Национални:
-Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор или
Международни:
- Сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor,
CIA), Сертификат на Международния институт на вътрешните одитори
(The IIA Inc.)
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
18. Декларация за приемане на условията в проекта на договор
19. Нотариално заверено пълномощно
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2:
1. Техническа оферта (Образец № 13)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3:
1. Ценова оферта (Образец № 14).
Пълната документация, вкл. проекта на договор и образците, са
налични на интернет адрес: www.mezdra.bg секция Обществени
поръчки
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/05/2013 дд/мм/гггг
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