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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00661
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-00/24 от дата 27/01/2015
Коментар на възложителя:
№ на партидата на Възложител в Регистъра на обществените 
поръчки: 00661

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Белене
Адрес
ул. "България" №35, етаж последен, стая №22
Град Пощенски код Държава
Белене 5930 Република 

България
За контакти Телефон
Отдел СИП и ФП 0658 34672
Лице за контакти
Цветомир Цветанов - гл. експерт „Икономическо развитие и 
обществени поръчки", Елица Карлева - старши експерт 
„Разработване и управление на проекти"
Електронна поща Факс
obshtinabl@gmail.com 0658 31062
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://obshtina.belene.net/_index.php
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%
D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5,10269
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
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Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  
възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Избор на регистриран одитор за извършване на одит и изготвяне на 
окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект 
„Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в 
трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, 
MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, 
Ключова област на интервенция 2.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  
конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изграждане
Проектиране и  
изпълнение
Изпълнение с каквито и  
да е средства на  
строителство,  
съответстващо на  
изискванията,  
определени от  
възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
изброените

Категория услуга  No 9
(Относно категориите  
услуги 1-27, моля вижте  
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  
строителството

Място на изпълнение на  
доставката

Място на изпълнение на  
услугата
гр. Белене

код NUTS: код NUTS: код NUTS: BG314

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)
Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко  
изпълнители

Рамково споразумение с един   
изпълнител
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Брой: ________ или (когато е приложимо)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:
Срок в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:
или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Видът на настоящата процедурата е "открита" по чл.14 ал.3 т.2 по 
опростени правила от ЗОП. Обект на настоящата обществена поръчка 
е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предмет на 
настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за 
извършване на независим финансов одит, завършващ с окончателен 
одитен доклад по изпълнение на дейностите и отчитане на 
разходите по проект „Мониторинг на качеството на факторите на 
околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен 
№ 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, 
Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2”. Окончателния 
одитен доклад, се изготвя съгласно изискванията на Техническата 
спецификация и в съответствие с Приложенията към нея. Избраният 
изпълнител следва да извърши одит на посочения по-горе проект и  
всички договори към него, финансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма 
„Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79212000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  
(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена  
позиция

за една или повече  
обособени позиции

за всички обособени  
позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  
когато е приложимо)
Изпълнителят на обществената поръчка ще трябва да изразява 
независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във 
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всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в 
съответствие с международните одиторски стандарти, като изготви 
и предаде на Възложителя окончателен одитен доклад, съгласно 
изискванията и указанията на Техническата спецификация - 
приложение към документацията за участие, и одобрена при 
условията и реда на чл.25 ал.1 от ЗОП във връзка с чл.28 ал.1 
т.4 от ЗОП. Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя 
окончателен одиторски доклад по проекта в 2 комплекта - оригинал 
- по един на български и един на английски език, в т.ч. и на 
подходящ електронен носител. Разходите за превод са за сметка на 
изпълнителя, в рамките на предложената от него цена за 
изпълнение на дейността му по поръчката. При изпълнение на 
задълженията Изпълнителят е длъжен да работи само с 
квалифицирани лица, които са достатъчно компетентни за 
надлежното и точно изпълнение на работата по договора за 
обществената поръчка. Изпълнителят носи отговорност за 
правилното изпълнение на всички дейности по поръчката. При 
изпълнение на дейностите по независим финансов одит, 
Изпълнителят и неговите служители се задължават:
А) да опазват и да не разгласяват пред трети лица съдържанието 
на документацията, която е станала известна при изпълнението на 
тази поръчка, без писменото съгласие на Възложителя, с 
изключение на случаите, когато са задължени по закон за това;
Б) да опазват и да не разгласяват пред трети лица съдържанието 
на данъчна и осигурителна информация, лични данни и друга 
защитена информация, която е станала известна при изпълнението 
на тази поръчка;
В)  да опазват и да не разгласяват пред трети лица информация, 
която е станала известна при изпълнението на тази поръчка 
относно вътрешни правила и процедури, структура, начин на 
функциониране на Община Белене, комуникации, мрежи и 
информационни системи на Община Белене;
Г) да спазват вътрешните правила за достъп до сградата и режим 
на работа на Община Белене;
Д) да спазват всички процедури и изисквания на Община Белене за 
работа в информационна инфраструктура на Община Белене;
Е) В рамките на изпълнение на поръчката работният език е 
български. В случай,че е необходим превод от и на български език 
за изпълнение на някоя от дейностите, той се осигурява от 
Изпълнителя за негова сметка, в размките на предложената от него 
цена за изпълнение на поръчката.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 30021.53   Валута: BGN
или от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  
________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора
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ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението 19/08/2015 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1.Гаранция за участие в процедурата не се изисква (чл. 59 ал.5 
т.2 ЗОП).
2.Условия и размер на гаранцията за изпълнение (ГИ) на договора. 
2.1.ГИ на договора е в размер на 4.5 % от стойността на 
сключения договор за обществена поръчка, без ДДС, и може да се 
представи под формата на банкова гаранция - по бразеца на 
„Банкова гаранция изпълнение" от документацията за участие, или 
превод на парична сума по банков път, по сметка на Община 
Белене: IBAN:BG61STSA93003359454700; BIC:STSA BGSF, при банка: 
„ДСК”  ЕАД– клон Белене, като в нареждането за плащане следва да 
бъде записано:Гаранция за изпълнение по договор №.../ д.мм.гггг 
за извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад 
по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната 
среда в трансграничната област Олт-Белене”,референтен № 2(4i)-
2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програма за ТГС между 
Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област 
на интервенция 2; 2.2.Участникът сам избира формата на ГИ на 
договора. 2.3. Ако участникът избере да представи банкова 
гаранция за изпълнение на договора, то същата може да бъде 
издадена по образеца от документацията за участие, или да 
съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. Образецът на 
банкова гаранция, приложен към документацията за участие, цели 
да подпомогне участниците в процедурата и няма задължителен 
характер. В случай че ГИ на договора е под формата на банкова 
гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима 
при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че 
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане 
на обществената поръчка и да бъде авизирана от банка, 
регистрирана съгласно Закона за кредитните институции, ако 
същата е издадена от чуждестранна банка, и да е и със срок на 
валидност не по-кратък от 30 дни след изтичане срока на 
изпълнение на договора за обществената поръчка.2.4.Участникът, 
определен за изпълнител, представя преди подписването на 
договора за обществена поръчка оригинал на банкова гаранция, или 
на платежен документ за внесената по банков път гаранция за 
изпълнение на договора.Гаранцията за изпълнение, под формата на 
парична сума, трябва да е постъпила по сметката на Възложителя 
преди крайния срок за сключване на договора за обществена 
поръчка. 2.5.Условията и сроковете за задържане или 
освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно чл.63 ал.1 
ЗОП. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е 
юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може 
да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на 
банкова гаранция, трябва да гарантира изпълнението на 
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определените в нея задължения от обединението-изпълнител като 
цяло, а не от отделен член на обединението.
3. Банковите такси по учредяването и поддържането на банковата 
гаранция е за сметка на определения за изпълнител. Разходите по 
евентуалното й усвояване - за сметка на Възложителя. 
Определеният за изпълнител трябва да предвиди и заплати своите 
банкови такси по банковите преводи и обслужване на гаранцията 
така, че размера й при получаване в банковата сметка на 
Възложителя да не бъде по-малък от изискуемия съгласно 
настоящите условия.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Възложителят предвижда извършване на две плащания при изпълнение 
на договора. Плащанията ще се извършват по банков път с платежно 
нареждане в български лева, по банковата сметка на изпълнителя 
посочена в договора за поръчката, както следва: 1. Авансово 
плащанe в размер на 50% от договорената цена по договора за 
обществена поръчка в срок до 30 календарни дни след подписването 
на договора, но не преди представянето от Изпълнителя на 
оригинална фактура на стойност, равна на стойността на 
авансовото плащане с начислено ДДС (когато същия се дължи по 
смисъла на ЗДДС), като реквизита на фактурата задължително 
следва да бъде одобрен от Възложителя.
2. Окончателно плащане в размер на 50% от договорената цена по 
договора за обществена поръчка в срок до 30 календарни дни след 
представяне на окончателния одитен доклад и приемането на 
извършената работа съгласно реда на Раздел VII от договора, и 
представен оригинал на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
дължимото окончателно плащане с начислено ДДС (когато същия се 
дължи по смисъла на ЗДДС), като реквизита на фактурата 
задължително следва да бъде одобрен от Възложителя.
2.а) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си, че ще ползва 
подизпълнител/-и и е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като му 
бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 
които са приети по реда на Раздел VII от договора за обществена 
поръчка. 3. Изпълнителя се задължава да представя на Възложителя 
в 5-дневен срок информация за всяко извършено плащане към 
подизпълнителите си (в случай, че при изпълнението на договора 
ще ползва такива), във връзка с изпълнение на задължението на 
Възложителя по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.4. Изпълнителят се 
задължава да посочи в издадените от него фактури № на договора 
за обществената поръчка, както и текста: „Разходът е по договор 
№.... за .... по Проект реф. № 2 (4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359” 
ПТГС РБ 2007-2013. 4. При промяна на банковата сметка, 
Изпълнителя е длъжен незабавно да уведоми писмено Възложителя. 
5. Изпълнителят издава фактура за всяко плащане в съответствие 
със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато изпълнителя е 
данъчно задължено лице по този закон). 6. Договорената цена за 
изпълнение на поръчката между Възложителя и Изпълнителя е 
единственото възнаграждение за изпълнението на дейностите по 
договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да 
било други суми.Договорената цена по изпълнението на Договора е 
окончателна не подлежи на увеличение в срока на договора, освен 
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в случаите по чл. 43 от ЗОП. 7. В случай на ползване от 
Изпълнителя на подизпълнител/-и при изпълнението на договора, 
ако при или след сключване на договора за изпълнението на 
обществена поръчка, за посочен подизпълнител/-и се наложи негова 
замяна, по смисъла на чл.45а ал.2 т.3 от ЗОП, фактът по замяната 
на подизпълнител с друг подизпълнител, не е основание за 
увеличение на договорената цена. 8. Договорената цена е за 
цялостното завършване на услугата, включително разходи за 
мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, 
свързани с работата на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания към 
подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, канцеларски 
консумативи, проверки, преводачески услуги, поддържане и 
заплащане на лицензи за софтуер или неговото разработване или 
придобиване, в т.ч. и авторски права, гориво, транспорт, пътни, 
дневни и командировъчни, разходи за храна и нощувка, 
застраховки, винетни и пътни такси, и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  
приложимо):
В случай, че участникът е обединение/ неперсонифицирано 
дружество на физически и/или юридически лица, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава 
участниците в него, сключват договор за обединение, който следва 
да е подписан от лицата в обединението. Ако в договора не е 
посочено лицето, което представлява участниците в обединението, 
се представя и документ, подписан от участниците в обединението, 
в който се посочва представляващият. В случай че 
представляващият обединението е юридическо лице, допуска се 
възможността да се представи и друг документ, подписан от лицата 
в обединението, в който се посочва физическото лице, което 
представлява обединението. Договорът за обединение следва да 
съдържа клаузи, които гарантират, че: а.всички членове на 
обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за 
изпълнението на договора за обществената поръчка, включително по 
отношение на плащанията; б. всички членове на обединението са 
задължени да останат в него за целия период на изпълнение на 
договора за обществена поръчка; в.всички членове на обединението 
са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по 
настоящата поръчка и договора за обществена поръчка. 
Обединяващите се лица са свободни да предвидят такова 
разпределение на правата и отговорностите си в обединението, 
каквото ще им позволи да изпълнят най-добре поръчката, като те 
са свободни да решат, дали да има или да няма водещ съдружник. 
Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на 
срока за подаване на офертите, като всяка установена извършена 
промяна след този срок, е основание за отстраняване на участника
-обединение. Когато в договора за създаване на обединение 
лиспват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия, участникът може да бъде отстранен от участие в 
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. При 
установяване на несъответствие с условието по предходното 
изречение, Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 68 ал. 8 
и ал. 9 от ЗОП. Когато в плик №1 на офертата не е приложено 
заверено копие от договор за създаване на обединението, 
Комисията по чл.34 от ЗОП назначена от Възложителя, го изисква 
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на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът, определен 
за изпълнител е обединение/ неперсонифицирано дружество на 
физически и/или юридически лица, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, възложителят не поставя изискване 
за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо 
лице. В случай, че за изпълнител е определено обединение/ 
неперсонифицирано дружество на физически и/или юридически лица, 
което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, 
преди сключване на договора за обществената поръчка, 
обединението следва да изпълни задължението си по смисъла на чл. 
49 от Правилника за прилагане на ЗОП. Съдружниците в 
обединението-изпълнител носят солидарна отговорност за 
изпълнение на договора за обществената поръчка. Когато 
Възложителят се е издължил надлежно по съответния ред и е уредил 
всички претенции към изпълнителя-обединение, Възложителят не 
участва в никакви финансови и правни спорове между членовете на 
обединението, за дължимо или претендирано между съдружниците в 
него. 

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Приложима нормативна рамка:
Закон за независимия финансов одит;
Закон за счетоводството;
Международните одиторски стандарти (ISA);
Приложимите счетоводни стандарти;
Закон за обществените поръчки;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
ПМС № 62/2007 за приемане на национални правила за допустимост 
на разходите по оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за финансовата 
рамка 2007 – 2013 г.
Документи, ръководства и вътрешни правила по Оперативна програма 
„Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г." 
Указанията на част 15 от "Инструкции за одит" (само на английски 
език!) от Наръчника за изпълнение на проектите (Project 
Implementation Manual) по Оперативна програма „Трансгранично 
сътрудничество Румъния – България 2007-2013г".  ( Manual-15-
Audit Instructions публикуван и качен на следния интернет-адрес: 
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=documente-
publicatii , раздел"Изпълнение" > "Наръчник за Изпълнение на 
Проекти (променен)".

При всички дейности, за които е приложимо, изпълнителят следва 
да осигурява публичност и информираност на финансирането по 
договора за обществената поръчка, в съответствие с Наръчника за 
визуализация: 
http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/MIVdec2013.pdf ; 
Наръчника е част от документацията за участие.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да 
участва всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на  
изискванията на Възложителя посочени в настоящото обявление и в 
документацията за участие, като и на разпоредбите на ЗОП и 
Правилникът за прилагането му. Съгласно чл.3 т.8 от Закона за 

УНП: 02e54dd7-6d3a-4e22-b5c7-859c29d10577 8



Партида: 00661 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици /http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136014509/, се 
забранява на дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица пряко 
или косвено да участват в процедура по обществени поръчки по ЗОП 
и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера 
и стойността на обществената поръчка, включително и чрез 
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 
Изключенията по предходно изречение с допускат съгласно чл.4 на 
упоменатия закон /http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136014509/. 
Участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. Когато в офертата си участника заявява, че ще 
ползва подизп-ли, се посочват видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизп-ли и съответстващият 
на тези работи дял в % от стойността на обществената поръчка, и 
предвидените подизп-ли. За подизп-лите се прилагат само 
изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП /отделна декларация по 
обр./.

От процедурата се отстранява участник за чиято оферта се 
установи дори само една от хипотезите или обстоятелство по чл.69 
ал.1 от ЗОП, чл.70 ал.3 вр. ал.1 от ЗОП, или на чл.24а ал.2 от 
ППЗОП. Отстранява се участник в нарушение на чл.55 ал.1 или ал.5 
- 7 ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие, оферта съдържаща 
ценово предложение, без ДДС (или с крайна цена – ако участник не 
е регистриран по ЗДДС), надвишаващо максималната прогнозна 
стойност в т.II.2.1 от настоящото обявление. Не се допуска 
представяне на варианти на офертата. Оферира се само пълния обем 
на поръчката. За неуредените положения в обявлението или 
документация за участие се прилагат ЗОП, Прaвилника за 
прилагането на ЗОП, и действащото законодателство. Договорът за 
обществена поръчка не се сключва с участника, определен за 
изпълнител, който в срока по чл.41 ал.4 от ЗОП не изпълни 
задължение по смисъла на чл.42 от ЗОП, като за изпълнител -
чуждестранно лице се прилагат изискванията на чл. 48, ал. 3, ал. 
4 и ал.5 от ЗОП. Изискването на чл.47 ал. 1 т.1, б. „е” от ЗОП е 
неприложимо към настоящата процедура.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Условия за участие в процедурата: 1. Участниците трябва да са 
регистрирани одитори, по смисъла на § 1, т. 1 и следв. от ДР на 
Закона за независимия финансов одит (за физически лица и за 
специализирани одиторски предприятия). Изискването се изпълнява 
съгласно чл. 49 от ЗОП. 2. Възложителят ще отстрани от участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който 
е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, 
т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2(лишаване от 
упражняване професия или дейност в областта на одитните или 
счетоводни услуги), 2а, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП. 3. Когато 
участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 
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на поръчката, за тях се прилагат само изискванията по чл. 47, 
ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 4. Не може да участва в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или 
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е 
налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” 
до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. т. 1, 2(лишаване от упражняване 
професия или дейност в областта на одитните или счетоводни 
услуги), 2а, 4 и 5 от ЗОП. 5. При подаване на офертата 
участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, 
т. т. 1, 2, 2а, 4 и 5 с една декларация, подписана от лицата, 
които представляват участника. В декларацията се включва и 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат 
посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно 
на възложителя. 6. Свързани лица по смисъла на § 1, т.23а от ДР 
на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР 
на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази 
процедура. 7. Когато участник в процедурата е обединение, което 
не е юридическо лице, всички посочени по-горе обстоятелства се 
отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на 
деклариране съгласно т.5 от този раздел, в съответствие с чл.56 
ал.3 т.1 от ЗОП. 8.Участникът е длъжен в процеса на провеждане 
на процедурата да уведомява възложителя за всички настъпили 
промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2, 2а, 4 и 
5 и ал.5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. Офертата и 
съдържанието ѝ се окомплектова и представя съгласно изискванията 
на чл.57 ал.1 и ал.2 от ЗОП при спазване на чл.56 ал.4 от ЗОП, 
както следва: Плик № 1 „Документи за подбор” съдържащ: - Списък 
по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП (по образ.); - Представяне на 
участника (по образ.) съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП с посочване 
(ако е приложимо) на видовете работи от предмета на поръчката, 
които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на 
тези работи дял в проценти от стойността на обществената 
поръчка, и предвидените подизпълнители, декларация по чл.47, 
ал.9 от ЗОП (по обр.) за участника, а в случаите на участник 
обединение, което не е ЮЛ същия изпълнява разпоредбата на чл.56 
ал.3 т.1 при спазване на ал.4 от ЗОП; Доказателства за 
упражняване на професионална дейност по смисъла на т.1 от този 
раздел, и съгласно чл.56 ал.1 т.1"в" от ЗОП, а за участници 
обединения, които не са ЮЛ - съгласно чл.56 ал.3 т.2 от ЗОП и в 
съответствие с чл.25 ал.8 от ЗОП; - Заверено копие от договор за 
обединение в приложимите случаи - съгласно раздел III.1.3 на 
настоящото обявление; Нотариално заверено пълномощно на лицето 
подписващо офертата, упълномощено да представлява участника в 
процедурата (оригинал)(когато не е подписана от представляващия 
участника); - Доказателства по чл.56 ал.1 т.5 от ЗОП съгласно 
посоченото в раздел III.2.3. от настоящото обявление; - 
Декларация по чл.56 ал.1 т.6 от ЗОП в съответствие с чл.24а ал.1 
от ППЗОП (по обр.) ; *Заб. Продължава в разд. VI.3).>

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
Нe се изискват (с/но чл.25 ал.2 Нe се изискват (с/но чл.25 ал.2 
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т.6 от ЗОП вр. чл. 50 ал.1 
ЗОП).

т.6 от ЗОП вр. чл. 50 ал.1 
ЗОП).

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
1. Списък по чл.51 ал.1 т.1 от 
ЗОП на услугите (по образец към 
документацията за участие), 
които са сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през 
последните 3 години, считано от 
датата на подаване на офертата, 
с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с 
доказателства за извършените 
услуги. Доказателствата за 
извършените услуги се 
представят под формата на 
удостоверения, издадени от 
получателите или от компетентен 
орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е 
публикувана информация за 
съответната услуга. 
Възложителят си запазва правото 
да извършва проверки за 
съответствие на удостоверенията 
с действително извършената 
работа. При установяване на 
несъответствие, участникът се 
отстранява от процедурата, след 
прилагане на процедурата по чл. 
68 от ЗОП.
2.Декларация-списък по чл.51 
ал.1 т.7 от ЗОП на 
служителите/експертите, които 
участникът ще използва за 
изпълнение на обществената 
поръчка (по образец от 
документацията), с посочване 
на:
а). образование (степен, 
специалност, година на 
дипломиране, № на диплома, 
учебно заведение);
б). професионална квалификация 
(направление, година на 
придобиване, № на издадения 
документ, издател);
в). професионален опит в 
областта на ................... 
(месторабота, период, длъжност, 
основни функции);

3. Декларация по чл.51а от ЗОП 

1. Участниците трябва да са 
изпълнили успешно за 
предходните 3 години, считано 
от датата подаването на 
офертата поне 3 (три) услуги, 
сходни с предмета на 
обществената поръчка. * 
Забележка: Под "сходни с 
предмета на обществената 
поръчка" ще се приемат услуги 
свързани с извършване на 
независим финансов одит.

2. Участникът трябва да има на 
разположение за целия период на 
изпълнение на обществената 
поръчка, екип от минимум 
следните 2 бр. 
служители/експерти: един за 
позиция „Водещ 
одитор”/Ръководител на екипа/ и 
един за позиция „Вътрешен 
контрол и одит”, и на чиито 
компетентността им покрива 
спецификата на поръчката.

При участие на обединения, 
които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за 
подбор се доказва от един или 
повече от участниците в 
обединението. При участие на 
обединение, което не е 
юридическо лице, изискването по 
чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП се 
отнася само за участниците, 
чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор. Участникът може да 
докаже съответствието си с 
изискванията за технически 
възможности и/или квалификация 
и съгласно чл.51а от ЗОП.
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за ангажираност на експерт по 
т.2. (по образец), само в 
случай, че лицето не е служител 
на участника.

При участие на обединения, 
които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за 
подбор се доказва от един или 
повече от участниците в 
обединението. При участие на 
обединение, което не е 
юридическо лице, изискването по 
чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП се 
отнася само за участниците, 
чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор. Участникът може да 
докаже съответствието си с 
изискванията за технически 
възможности и/или квалификация 
и съгласно чл.51а от ЗОП. 

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  
увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Участниците трябва да са регистрирани одитори, по смисъла на § 
1, т.1 и следв. от Допълнителните разпоредби на Закона за 
независимия финансов одит (за физически лица и за специализирани 
одиторски предприятия). Изискването се изпълнява съгласно чл. 49 
от ЗОП.

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:
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Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  
договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  
приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: 609910 от 20/06/2014 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 24/02/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да Не
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Да НеПлатими документи
Ако да, цена (в цифри): ________   Валута:
Условия и начин за плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 24/02/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  
за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни:   100  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25/02/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00

Място (когато е приложимо): Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и  
класирани от комисия по чл.34 от ЗОП, която ще започне своята работа в сградата на  
Община Белене – гр. Белене, ул. „България” №35, етаж последен, зала №26

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  
е приложимо)
По смисъла на чл.68 ал.3 ЗОП и чл.69а ал.3 изречение 
предпоследно от ЗОП, на публичните открити заседания на 
комисията при отваряне на офертите и на ценовите предложения 
могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 
достъп до сградата на Община Белене. Легитимирането пред 
комисията по чл.34 ЗОП на присъстващите лица се осъществява 
както следва: - за участниците - лична карта и копие от 
документ, удостоверяващ представителната власт на лицето (когато 
участникът е юридическо лице). В случай, че присъства 
пълномощник - лична карта и надлежно пълномощно; - за 
представителите на средствата за масова информация - лична карта 
и документ, удостоверяващ представителството на лицето за 
съответната медия; - за всички други лица - лична карта. 
Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично 
заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 
допуснатите участници ще се публикува само в профила на купувача 
не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 
ценовите оферти, на посочения интернет адрес, в съответния 
самостоятелен раздел на поръчката, и към който води връзката 
посочена като хиперлинк по-горе в раздел "Адрес на профила на 
купувача" на настоящото обявление.
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда 
в трансграничната област Олт-Белене” - референтен № 2 (4i)-2.2-
14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, 
Ключова област на интервенция 2.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
>*Продължение от раздел III.2.1 (за съдържание на плик №1); - 
Декларация (прилага се към образеца за представяне на участника) 
от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на подизпълнителя/ите, че са 
съгласни да участват в изпълнението на поръчката/по обр. и ако е 
приложимо/, както и с декларация от лицата по чл. 47, ал. 4 от 
ЗОП на подизпълнителя /ако се ползват такива, към образеца за 
представяне на участника/ относно обстоятелствата по чл. 47, 
ал.1 и ал. 5 от ЗОП (по обр.); - Оригинал на декларация по чл. 
3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икон. и финанс. отн-я с 
дружествата, регистр. в юрисдикции с префер. данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по 
обр.);  - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП (по обр.). 
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице 
декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП се представя само от 
участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, 
свързани с услуги. На основание чл. 28, ал. 5 от ЗОП участниците 
следва да имат предвид, че могат да получат необходимата 
информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 
Република България – държавата, където трябва да се предостави 
услугата и които са приложими към предоставяните услуги от 
следните институции: Национална агенция за приходите –
http://www.nap.bg/, ИА „Главна инспекция по труда“ –
http://www.gli.government.bg/, Министерство на труда и 
социалната политика - http://www.mlsp.government.bg/ и Агенция 
по заетостта - http://www.az.government.bg/; - Декларация по чл. 
56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по обр.); - Декларация по чл.6, ал.2 от 
Закона за мерките срещу изпиране на пари - по обр.; Плик №2 
"Предложение за изпълнение на поръчката" (Техническо предложение 
за изпълнение на поръчката по смисъла на чл.56 ал.1 т.7 от ЗОП - 
по обр., в т.ч. и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (когато е 
приложимо –по образец); Плик № 3 „Предлагана цена“ - съдържа 
ценовото предложение на участника (по обр.), съгласно чл.56 ал.1 
т.10 от ЗОП. Когато участниците класирани на първо и второ място 
са регистрирани по ЗДДС, за изпълнител се определя този който е 
предложил най-ниската крайна цена без вкл. ДДС, а когато измежду 
участниците класирани на първо и второ място, единия, или 
двамата не са регистрирани по ЗДДС, за изпълнител се определя 
този участник, чиято крайна цена е най-ниска.

УНП: 02e54dd7-6d3a-4e22-b5c7-859c29d10577 15



Партида: 00661 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, обявявам, че намалявам срока 
по чл. 64, ал. 1 от ЗОП със 7 дни, тъй като обявлението се 
изпраща по електронен път до АОП, и с още 5 дни, т.к. от датата 
на публикуване на обявлението в електронен вид, Възложителят 
предоставя пълен достъп по електронен път на цялата документация 
за участие в процедурата, която е публикувана и неограничено и 
безплатно достъпна за изтегляне в обособен самостоятелен раздел 
в Профила на купувача, и към който води връзката посочена като 
хиперлинк по-горе в раздел "Адрес на профила на купувача" на 
настоящото обявление. Договорът за обществената поръчка се 
сключва при условията на чл.41 и чл.74 от ЗОП и предварително 
обявените условия на Възложителя, посочени в настоящото 
обявление, и в указанията и приложенията към документацията за 
участие.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. "Витоша" № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование
Община Белене, Цветомир Цветанов - главен експерт "Икономическо 
развитие и обществени поръчки"
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Адрес
ул. "България" №35
Град Пощенски код Държава
Белене 5930 Република 

България
Телефон
0658 34672

Електронна поща Факс
obshtinabl@gmail.com 0658 31062
Интернет адрес (URL):
http://obshtina.belene.net/_index.php

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27/01/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  
заявленията за участие
Официално наименование
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Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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