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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 0007

Поделение: ________

Изходящ номер: 569 от дата 17/07/2013

Коментар на възложителя:
Публична покана на Община Мездра за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет:„Извършване на одит на проект 

„Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие – гр. Мездра”,във връзка със Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-

03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие II"финансирането по която е осигурено 

от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Мездра

Адрес
ул. "Христо Ботев" № 27

Град Пощенски код Страна
Мездра 3100 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Община Мездра 0910 92116

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:
www mezdra.bg.

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www mezdra.bg.

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Извършване на 

одит на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие – гр. Мездра”, във връзка със 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

УНП: 22ebfa25-bc08-494b-8d3c-cdc38b7602fb 1



Партида: 0007 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие II"финансирането по която е осигурено 

от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79212000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Извършване на 

одит на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие – гр. Мездра”, във връзка със 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие II"финансирането по която е осигурено 

от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие

Прогнозна стойност

(в цифри): 1900   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Мездра, община Мездра, област Враца код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Дейностите следва да се извършват при спазване на изискванията 

на ЗНФО и на всички приложими нормативни актове, правила и 

указания, приложими при извършването на финансов одит, 

осигуряващи спазване на принципите на прозрачност, устойчивост и 

добро финансово управление на проекти, финансирани от 

Структурните и Кохезионния фонд на ЕС включително, но не само:

Закона за счетоводството;

Други нормативни актове по търговско законодателство и по 

счетоводство;

Професионални актове на Института на дипломираните експерт-

счетоводители;

Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски 

стандарти, доколкото в националното законодателство липсват 

приложими норми за счетоводно третиране и адекватни одиторски 

процедури;

Документи и указания, произтичащи от ОП „Регионално развитие” и 

свързани с усвояването на Структурните и Кохезионния фондове на 

Европейския съюз в България, в т.ч.:

Указание ДНФ №01/28.08.2007 относно условията и реда на 

изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от 

Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и 

кореспондиращото национално съфинансиране;

Указание ДНФ 02/31.08.2007 относно сертифициране на разходите по 

Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния 

фондове на Европейския съюз;

Указание ДНФ №03/17.09.2007 г. относно процедурата по отчитане и 

докладване на нередности по Структурните и Кохезионния фондове 

на Европейския съюз;
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други

Други приложими нормативни актове.

Одитът следва да се изпълни в пълно съответствие с Техническите 

спецификации.

За изпълнител на настоящата поръчка ще бъде избран изпълнител - 

одитор с доказана професионална квалификация в областта на 

одита, заедно с екип от експерти, с необходимата квалификация по 

отделните компетенции и сертификати.

Всички експерти, които играят ключова роля в изпълнението на 

договора, са ключови експерти. Автобиографиите на тези експерти 

следва да бъдат приложени към Техническото предложение на 

Участника. Основният екип включва следните експерти:

Ключов експерт № 1 (водещ одитор):

Изисквания към експерта:

да има доказана професионална квалификация в областта на одита;

да е упражнявал одиторска професия минимум 1 (една) година.

За доказване на опита експертът следва да представи:

сертификат за необходимата квалификация:

Национални:

Сетрификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители –

Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) или

Международни:

чуждестранни еквиваленти на Българския сертификат за дипломирен 

експерт-счетоводител (ДЕС) - CPA, ACCA, CFSA, CA или

автобиография;

трудова/осигурителна книжка или други подходящи – за доказване 

на упражняване на одиторската професия;

на общия трудов стаж. 

Ключов експерт № 2:

Изисквания към експерта:

висше образование, магистърска степен по право;

трудов стаж по специалността – минимум 3 (три) години;

опит в организиране и/или провеждане на процедури за възлагане 

на обществени поръчки (подготовка на документация и/или участие 

в комисии). 

За доказване на опита експертът следва да представи:

автобиография;

диплома за завършено висше образование;

трудова/осигурителна книжка или други подходящи – за доказване 

на общия трудов стаж;

референции, заповеди, копия от договори и др. подобни - за 

доказване на опит в в провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки.

Регистрираният одитор следва да представят с Техническото си 

предложение и да поддържа за целия период на изпълнение на 

договора, валидна Застраховка „Професионална отговорност на 

регистрираните одитори”.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
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Дата: 31/07/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 31/07/2013 дд/мм/гггг
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