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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: [ООП-17-2/04.01.2017] 

  

Възложител: [Община Попово] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00012 ] 

Адрес: [гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Тодор Тодоров] 

Телефон: [0608 40234] 

E-mail: [ob_porachki@popovo.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на 

изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Обновяване на 

публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, 

предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”; по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони 

в растеж 2014-2020“  

 

  

Кратко описание:  

 Проектът, който следва да бъде проверен в рамките на ангажимента за договорени 

процедури, включва договори за:  

1. Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, 

на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво 

развитие на гр. Попово - договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-

0166-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от 

оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.” 

2. Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0166-С01 по проект 
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„Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност 

на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво 

развитие на гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, 

финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от 

ЕС чрез ЕФРР.”по две обособени позиции Обособена позиция № 1: „Организиране на 

информационни събития, публикации в местна преса и изработка и доставка  3 бр. 

информационни табели” и Обособена позиция № 2: „Дизайн, изработка и доставка на 

плакати, дипляни, рекламни чанти и тефтери”; 

3. Изпълнение на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи 

и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на 

обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0166 „Обновяване на публичната 

инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, 

предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. 

Попово”, по три обособени позиции“: Обособена позиция 1: „Инженеринг – проектиране, 

изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 

изпълнение на строително-монтажни работи на сградата на Музикална школа към НЧ 

„Св. Св. Кирил и Методий 1882” с адрес: гр. Попово, ул. „Каломенска” № 7”;  Обособена 

позиция 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на 

административната сграда на Министерство на земеделието и храните с адрес: гр. 

Попово, ул. „Мара Тасева” №3; Обособена позиция 3: „Инженеринг – проектиране, 

изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 

изпълнение на строително-монтажни работи на сгради на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението гр. Попово с адрес: гр. Попово, ул. „Раковски” № 1.  

4. „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на 

строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 6 

(шест) публични сгради по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-

2.001-0166-С01 по проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване 

енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и 

културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”; по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-

2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”; 

5. Извършване на независим финансов одит по проект „Обновяване на публичната 

инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, 

предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. 

Попово”; 

6. Управление на проекта с членовете на екипа по проекта. 

 

Избраният изпълнител следва да извърши проверка(и) под формата на ангажимент за договорени 

процедури относно проекта и всички изброени по-горе договори към него, съфинансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г. 

Място на извършване: [гр. Попово] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [6 900 ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

Номер на обособената позиция: [  ] 

  

Наименование: [  ] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ] 
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Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

В Обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или 

юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и посочените в 

документацията за участие и в настоящата обява изисквания. Не се допуска участие на 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата, 

както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в 

обединението.  

Подизпълнители в настоящата обществена поръчка могат да бъдат български или чуждестранни 

физически или юридически лица, включително и техни обединения. 

Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само, ако Участникът е декларирал, че 

ще използва подизпълнител/и и е упоменал подробно вида и количеството на работите, които ще 

се изпълняват от подизпълнителя,Към офертата си участникът следва да  приложи декларация за 

съгласие за участие от всеки един подизпълнител. 

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 

самостоятелна оферта. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, 

не може да подава самостоятелно оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка. 

Изисквания за личното състояние:  
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, 

за който са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: 
1. Участникът следва да докаже, че има опит в областта на независимия финансов одит. Съгласно 

§ 1, т. 21 от ДР на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) „опит в областта на 

независимия финансов одит“ е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и 

одита. 

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата минимум 1 (една) услуга, която е идентична или сходна с предмета на настоящата 

обществена поръчка.  

За дейности идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбират услуги, 

свързани с „Извършване на одитни ангажименти“. 
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Доказване: С посочване в ЕЕДОП част ІV, Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, буква 1б., точка 2 списък на услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената услуга; 

2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на услугата 

 Минимално ниво: Участникът трябва да разполага с ключови експерти, които ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на услугите, както следва: 

1. Ключов експерт в областта на одита: 

Минимални изисквания за образование, квалификация и опит: 

- да има висше образование в областта „Социални, стопански и правни науки”, 

образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Икономика” 

или еквивалент 

- да е регистриран одитор по смисъла на §1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на 

ЗНФО или да притежава съответна еквивалентна сертификация, съгласно националното 

законодателство на чуждестранните лица или да притежава поне един от следните сертификати: 

1. Сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (the IIA Inc.) за 

сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA);  

2. Сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (the IIA Inc.) за 

сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP); 

3.  Сертификат на Министерство на финансите за сертифициран вътрешен одитор в 

публичния сектор (СВОПС);Сертификат на Института на дипломираните експерт-

счетоводители, дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС); 

Други еквивалентни сертификати, издавани от други страни държави-членки на ЕС. 

• Специфичен опит: като член на екип и/или самостоятелно да е изпълнил минимум 1 

(един) одитен ангажимент. 

2. Ключов експерт – юрист 

Минимални изисквания за образование, квалификация и опит: 

  - да има висше образование, специалност „Право“ с придобита юридическа 

правоспособност или еквивалент, в случай, че образованието или правоспособността са 

придобити в друга държава. 

• Специфичен опит: опит в областта на обществените поръчки (изработване на тръжни 

документации и/или консултиране и/или съдействие и/или процесуално представителство на 

възложители/участници/кандидати и/или участие в оценителни комисии) и/или самостоятелно 

или с участие в екип да е изпълнил минимум 1 (един) одитен  ангажимент.   

3. Ключов експерт в областта на инженерните науки 

Минимални изисквания за образование, квалификация и опит: 

  - да има висше образование в областта „Техническите науки” или еквивалентно, в 

професионално направление„Архитектура строителство и геодезия“, по специалност 

„Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент. 

Доказване: С посочване в ЕЕДОП част ІV, Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, буква 6б; 

Преди сключване на договор участника избран за изпълнител представя следните 

документи: 

- Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на 

стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената услуга. 

- Списък на ключовия персонал, ангажиран с изпълнението на обществената поръчка, с 

посочване трите имена на експерта; професионалната компетентност – степен на образование, 

специалност и квалификация; посочване на документа, удостоверяващ придобитото образование 

или квалификация (учебно заведение/организация, номер и дата на издаване); професионален 

опит; доказателства за специфичен опит; заверени копия на сертификати и/или документи за 

професионална квалификация. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
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увреждания или на хора в неравностойно положение. 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [„Предложение за изпълнение на поръчката”]                                           Тежест: [60] 

Име: [„Ценово предложение”]                                                                                  Тежест: [40] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [11/01/2017]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [11/07/2017]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [12/01/2017 г., 11:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [сградата на Община Попово, ет. 1, залата на ЦАУИ] 

  

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Проект „Обновяване на публичната 

инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи 

административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Поповo”, финансиран по 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0166-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, 

финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез 

ЕФРР”] 

  

  

Друга информация: 

Финансирането по настоящата обществена поръчка е в размер на 100% безвъзмездна 

финансова помощ като съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85% от 

прогнозната стойност на поръчката, а националното съфинансиране е в размер на 15% от 

прогнозната стойност на поръчката. 

При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия. Пълен достъп до документацията е осигурен на адреса на профила на 

купувача на възложителя: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/137-
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sabiraneoferti.html. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника 

лично или от упълномощен от него представител в деловодството на общинска администрация 

на адрес: гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1, ет.1, ЦАУИ. Върху опаковката участникът 

посочва:  

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката, за която участникът подава оферта. Към офертата се 

представят следните документи: 

1. Оферта (по образец №1); 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2); 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

4. Декларация по чл. 3, т. 8 от и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 4); 

5. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (Образец № 5); 

6. Декларация за използване на подизпълнители (образец № 6); 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 7) /попълва се от 

подизпълнителя само ако участника е декларирал, че ще използва подизпълнители/  

8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (образец № 8). 

9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (образец № 9). 

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [04/01/2017] 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) [д-р Людмил Димитров Веселинов] 

Длъжност: [Кмет на община Попово] 

 


