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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: 01351
Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД
Изходящ номер: БТГ-04-19-3351 от дата 15/11/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Булгартрансгаз" ЕАД
Адрес
бул. "Панчо Владигеров" № 66
Град
Пощенски код
Страна
София
1336
България
Място/места за контакт
Телефон
бул. "Панчо Владигеров" № 66
02 9396110
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ралица Велкова
E-mail
Факс
Ralitsa.Velkova@bulgartransgaz.b 02 9250063
g
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.bulgartransgaz.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов
одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 63e2888d-4749-4fd6-8532-cb1ce550adab

Осн. код
79212000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Услугата включва извършване на независим финансов одит на
финансовите отчети за 2012 г., съгласно изискванията на Пълното
описание.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД; Северозападен
експлоатационен район Ботевград; Североизточен експлоатационен
район Вълчи дол; Югоизточен експлоатационен район Стара Загора;
Югозападен експлоатационен район Ихтиман; Ремонтна база
Ботевград; Подземно газово хранилище (ПГХ) Чирен.

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Дружеството е с балансова стойност на имуществото към 31.12.2011
г. – 1 516 626 хил. лв. и общо приходи за 2011 г. - 379 548
хил.лв., в т.ч.
– приходи от дейността - 374 652 хил. лв.;
– други приходи - 4 896 хил. лв.
1. Да се извърши незав. финанс. одит на финанс. отчети на
Булгартрансгаз ЕАД за 2012 г., в пълно съответ. с изискванията
на Възложителя, посочени в публикуваното на сайта на Възложителя
пълн. описание.
2. Срок на изпълнение:
2.1. до 10.02.2013 г. - Междинен доклад;
2.2. до 20.03.2013 г. - Окончателен доклад;
2.3. до 31.03.2013 г. - Одиторски доклад за годишния финансов
отчет.
2.4. В срок до 5 дни от датата на представ. на Межд. доклад по
т.2.1, съответно Окончат. доклад по т. 2.2, Възложителят може да
изпрати писм. си възражения за всеки от тях, като поиска от
Изпълнителя да допълни, коригира или преработи за своя сметка
всеки един от докладите.
2.5. В срок до 3 дни от получ. на писм. възражения на
Възложителя по т. 2.4, Изпълнителят се задължава да допълни,
коригира или преработи всеки един от докладите и да ги предаде
отново на Възложителя. По отношение приемането на допълнените,
коригирани или преработени доклади, Възложителят има същите
права, както при приемането на първонач. Межд. доклад по т.2.1,
съотв. първонач. Окончат. доклад по т. 2.2.
2.6. В случай че Възложителят няма забележки по Межд. доклад,
съотв. по Окончат. доклад, същият подписва констативен протокол,
с който писмено потвърждава приемането на всеки един от
докладите в 3-дневен срок след изтичане на срока по т.2.4.
3. Цена и начин на плащане:
3.1. Обща цена за изпълн. на поръчката в лева, без ДДС;
3.1.1. Цена за 1 раб. час за проверка и заверка;
3.1.2. Цена за 1 раб. час за текущи консултации;
3.2. Начин на плащане:
3.2.1. 20 % от цената за извърш. на проверка и заверка се
заплаща в срок до 10 раб. дни след приемане на Межд. доклад по
т.2.1 и след представяне на следните документи:
- Оригинална фактура за дължимата сума;
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- Констативен протокол за приемане на Межд. доклад.
3.2.2. 20 % от цената за извърш. на проверка и заверка се
заплаща в срок до 10 раб. дни след приемане на Окончат. доклад
по т. 2.2 и след представяне на следните документи:
- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Констативен протокол за приемане на Окончат. доклад.
3.2.3. 60 % от цената за извърш. на проверка и заверка се
заплаща в срок до 10 раб. дни след представяне на Одиторски
доклад за годишния финансов отчет за 2012 г. и след представяне
на следните документи:
- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за предаване
на Одиторския доклад по т. 2.3.
3.2.4. Цената за извърш. на текущи консултации се заплаща в
зависимост от действително извършените и приети такива в срок до
10 раб. дни след представяне на следните документи:
- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Утвърден от Възложителя отчет за извърш. текущи консултации с
посочване на техния обхват и брой раб. часове
4. Участникът, опред. за изпълнител на поръчката, следва при
подписв. на договор:
4.1. да представи документ за внесена гаранция за изпълн. на
задълженията си по него, в една от следните форми:
4.1.1. депозит на парична сума в лева в размер на 3 % от стойн.
на договора по левовата банкова сметка на Булгартрансгаз ЕАД или
4.1.2. банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от стойн.
на договора по образец (Прилож. № 6).
4.2. Декларация по чл. 81ж, ал. 12 от Закона за енергетиката;
4.3. Всеки член на екипа на избрания за Изпълнител подписва
декларация за конфиденциалност;
4.4. Документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1
от ЗОП, декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от
ЗОП и декларации по чл. 6, ал. 2 и по чл. 4 ал. 7 във връзка с
чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Обща цена - теглови коефициент 0,7;
Брой работни часове за проверка и заверка - теглови коефициент
0,2;
Брой работни часове за текущи консултации - теглови коефициент
0,1.
Срок за получаване на офертите
Дата: 26/11/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Съдърж. на офертата:
Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се
приемат варианти.
1. Подробно описание на услугата.
2. Копие от документ за регистр. или Единен идент. код (ЕИК) на
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Участника, съгласно чл. 23 от Закона за търг. регистър, когато
участникът е юрид. лице или еднол. търговец; копие от докум. за
самоличност, когато участникът е физ. лице;
3. Декл. по обр. за липса на обст. по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП
от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП (Прилож. № 1 и 2);
4. Декл. за обст. по чл. 28 от Закона за незав. финан. одит
(ЗНФО) - за всеки член на екипа на Участника;
5. Декл. за обст. по чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО - за ключ. одитор,
когато незав. одит се извършва от специализ. одит. предприятие
или одитора, който работи пряко чрез индивид. практика и
подписва Одиторския доклад;
6. Удост., че Участникът може да заверява и извършва одит, съгл.
изискв. на чл.24 от ЗНФО;
7. Доклад за последна проверка за контрол на качест. на одитор.
услуги - съгл. т. 6.6. от Пълн. описание;
8. Работна програма с времеви график - съгл. т. 6.7. от Пълн.
описание;
9. Декларация по чл. 81ж, ал. 12 от Закона за енергетиката съгл. т. 6.8. от Пълн. описание;
10. Доказат. за иконом. и финанс. състояние:
10.1. Завер. финанс. отчети за предх. 3 г.;
10.2. Информ. за общия оборот и за оборота на услугите, които са
предмет на поръчката за предх. 3 г., съгласно Декл. по образец
(Прилож. № 3). Миним. изисквания: Участн. следва да са
реализирали оборот от услугите, които са предмет на поръчката,
за посл. 3 г. не по-малко от 150 000 лв., без ДДС. Съответст. с
миним. изисквания се доказва с декл. по Прилож. №3.
11. Гаранция за участие под формата на банкова гаранция (Прилож.
№ 5) или депозит на парична сума по банк. сметка на Възложителя
- съгл. т.13.1. от Пълн. описание.
12. Доказат. за технич. възможности и/или квалификация:
12.1. Списък с осн. договори за услуги, аналогични с предмета на
поръчката, изпълн. през посл. 3 г. съгл. образец (Прилож. №4).
Миним. изисквания: Участниците следва да са изпълнили поне 5
независ.финан.одита на финан.отчети на дружества за посл. 3 г. с
балансова стойност на "Имоти, машини и съоръжения" не по-малка
от 300 млн. лева към 31.12. за съотв. одитир. година. Съответ. с
миним. изисквания се доказва със списъка по Прилож. №4 и данни
от Търг. регистър.
12.2. Списък на екипа за изпълн. на одита, в т.ч. и ключ.
одитор, като за всеки от списъка следва да се представи профес.
автобиография, копия от дипломи и/или копия от документи за
специализация (за ключ. одитор обстоятел. се доказва с копие от
Диплома от ИДЕС). Миним. изисквания: Участн. следва да разполага
с екип от миним. 4 служители и 1 ключов одитор. Съответ. с
миним. изискване се доказва със списъка по т. 12.2.
13. Предлож. за изпълн. на поръчката с:
13.1. Декл. от участника, че същият ще изпълни предмета на
поръчката в съответ. с норматив. изисквания и условията от пълн.
описание - в свободен текст.
13.2. Срок за изпълн. на поръчката - съгл. т.5 от Пълн.
описание;
13.3. Срок на валид. на офертата - 90 дни от крайната дата за
предст. на офертата;
13.4. Брой раб. часове за проверка и заверка;
13.5. Брой раб. часове за текущи консултации;
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14. Обща цена за изпълнение в лв, без ДДС:
14.1. Цена за 1 раб. час за проверка и заверка;
14.2. Цена за 1 раб. час за текущи консултации.
15. Точен адрес и лице за кореспонденция.
Офертите следва да са под формата на писм. предложения и да се
представят в запечатан, непрозрачен плик - лично, чрез препоръч.
поща или по куриер на адрес: “Булгартрансгаз” ЕАД – Централно
управление; гр. София, бул. "Панчо Владигеров" 66, на вним. на
отдел "Придобиване на активи".
Допълн. информация - на тел. 02/ 939 6110.
Лице за контакт: Ралица Велкова, email:
rvelkova@bulgartransgaz.bg
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от
представляващия Участника или упълномощен от него представител.
При представяне на офертите върху плика се посочва наименование
на участника и референтен номер на поръчката: 120-180.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/11/2012 дд/мм/гггг
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Наименование
поръчката

на Избор на регистриран одитор за извършване на независим
финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз”
ЕАД за 2012 г.

Идентификационен
120-180
номер, даден от
Възложителя
Настоящият документ съдържа пълното описание на предмета на поръчката, условията
и изискванията към изпълнението на поръчката.
1. Кратка информация за “Булгартрансгаз” ЕАД
“Булгартрансгаз” ЕАД е еднолично акционерно дружество, като „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД е едноличен собственик на капитала, със седалище и адрес на
управление: 1336 гр. София, ж.к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66.
Предметът на дейност на дружеството е: съхранение, транзитен пренос и пренос на
природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземното газово
хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната
дейност с изискванията на ЕС, разработване на ценова политика за присъединяване,
пренос и съхранение на природен газ съгласно действащото законодателство,
администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на
природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, внос
на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативно
управление на газотранспортната система.
Дружеството извършва дейностите си на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за
енергетиката (ЗЕ), като притежава лицензии за пренос, транзитен пренос и съхранение
на природен газ.
Структурата на дружеството е:
Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление:
1336 гр. София, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66,
и следните поделения в страната:
- Северозападен експлоатационен район Ботевград;
- Североизточен експлоатационен район Вълчи дол;
- Югоизточен експлоатационен район Стара Загора;
- Югозападен експлоатационен район Ихтиман;
- Ремонтна база Ботевград;
- Подземно газохранилище (ПГХ) Чирен.
Други данни за фирмата могат да се видят на адрес: www.bulgartransgaz.bg
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2. Място на изпълнение на поръчката
- Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД;
- Северозападен експлоатационен район Ботевград;
- Североизточен експлоатационен район Вълчи дол;
- Югоизточен експлоатационен район Стара Загора;
- Югозападен експлоатационен район Ихтиман;
- Ремонтна база Ботевград;
- Подземно газохранилище (ПГХ) Чирен.
3. Предмет на поръчката
Извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на „Булгартрансгаз”
ЕАД за 2012г., с оценка за водене на отделна счетоводна отчетност съгласно
изискванията на чл.37, ал.3 от Закона за енергетиката.
Дружеството е с балансова стойност на имуществото към 31.12.2011 г. – 1 516 626 хил.
лв. и общо приходи за 2011 г.
-379 548 хил.лв., в т.ч.
–

приходи от дейността

- 374 652 хил. лв.;

–

други приходи

-

4 896 хил. лв.

При изпълнение на горепосочените задачи, одиторът текущо информира
Изпълнителния директор на “Булгартрансгаз” ЕАД за етапите и проблемите по
извършвания одит.
Одиторът дава текущи консултации на Възложителя по прилагането на счетоводното
законодателство, промените в него и спазване на изискванията на Международните
счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане при
необходимост.
Задължителни доклади, които одиторът следва да представи:
• Междинен доклад за установени слабости в контролните системи и в
счетоводното отчитане;
• Окончателен доклад за установени слабости в контролните системи и в
счетоводното отчитане;
• Одиторски доклад за годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД,
съгласно Международните одиторски стандарти;
Други отчети и доклади, които одиторът прецени за подходящи в резултат на
извършения одит.
4. Изисквания към участниците
Всеки участник следва да е утвърден регистриран одитор или специализирано
одиторско предприятие, с доказан опит в сферата на предоставяне на одиторски услуги
в съответствие с Международните одиторски стандарти, с опит при извършване на
независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, изготвени съгласно
Международните стандарти за финансово отчитане, най-малко три години.
Участниците следва:
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•

да притежават организационна структура и процедури, които да гарантират
тяхната независимост, безпристрастност и конфиденциалност на информацията,
получена във връзка с извършвания одит;

•

да докажат положителен финансов резултат от дейността за всяка една от
предходните 3 (три) години, чрез представяне на заверени финансови отчети за
2009 г., 2010 г. и 2011 г.
Разходите, свързани с изготвянето и представянето на офертите, са за сметка на
Участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи,
независимо от начина на провеждане или изхода на поръчката.
5. Срок за изпълнение на поръчката
5.1

до 10.02.2013 г. - Междинен доклад на одитора до ръководството, относно
установени слабости в контролните системи и в счетоводното отчитане;

5.2

до 20.03.2013 г. - Окончателен доклад за установени слабости в контролните
системи и в счетоводното отчитане;

5.3

до 31.03.2013 г. - Одиторски доклад за годишния финансов отчет на
“Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно Международните одиторски стандарти и
изискванията на чл.37, ал.3 от Закона за енергетиката.

5.4

В срок до 5 календарни дни от датата на представяне на междинния доклад по
т.5.1, съответно Окончателния доклад по т. 5.2., Възложителят може да изпрати
писмените си възражения за всеки един от тях, като поиска от Изпълнителя да
допълни, коригира или преработи за своя сметка всеки един от докладите, поради
следните причини:
• Непълно, неправилно или некачествено изпълнение;
• Несъобразяване с изходните данни на Възложителя;
• Неспазване на действащите законови разпоредби, нормативи или стандарти.

5.5

В срок до 3 календарни дни от получаване на писмените възражения на
Възложителя по т. 5.4., Изпълнителят се задължава да допълни, коригира или
преработи всеки един от докладите и да ги предаде отново на Възложителя. По
отношение приемането на допълнените, коригирани или преработени доклади,
Възложителят има същите права, както при приемането на първоначалния
междинен доклад по т.5.1., съответно първоначалния Окончателен доклад по
т.5.2.

5.6

В случай че Възложителят няма забележки по представения Междинен доклад,
съответно Окончателен доклад, същият подписва констативен протокол, с който
писмено потвърждава приемането на всеки един от докладите в 3 дневен срок
след изтичане на срока по т. 5.4.

6. Необходими документи, които участниците следва да представят:
6.1. Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК) на
Участника, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец; копие от документ за самоличност,
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когато участникът е физическо лице;
6.2. Декларация по образец за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП от
лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП;
6.3. Декларация за обстоятелствата по чл. 28 от Закона за независимия финансов одит
(ЗНФО) - за всеки член на екипа на Участника;
6.4. Декларация за обстоятелствата по чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО - за ключовия одитор,
когато независимият одит се извършва от специализирано одиторско предприятие
или одитора, който работи пряко чрез индивидуална практика и подписва
Одиторския доклад;
6.5. Удостоверение, че Участникът може да заверява и извършва одит, съгласно
изискванията на чл.24 от ЗНФО;
6.6. Доклад за последна проверка за контрол на качеството на одиторските услуги
извършена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори или от
Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към Института на
дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), при спазване на сроковете за
извършена проверка по ЗНФО.
6.7. Работна програма с времеви график за извършване на услугата и брой работни
часове, за извършване на одита, в съответствие с „Методика за определяне на
количеството работни часове, необходими за изпълнение на независимия
финансов одит”, утвърдена от Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори (КПНРО), изготвен по образец: Приложение № 1 – Таблица за
одиторските процедури и минималното количество работни часове за тях и
Приложение № 3 – Таблица за определяне на необходимите работни часове за
изпълнение на одиторския ангажимент. Посочените таблици са достъпни на
електронната страница на ИДЕС.
6.8. Декларация по чл. 81ж, ал. 12 от Закона за енергетиката, че участникът няма да
извършва независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2012 г. на
вертикално интегрираното предприятие “Български енергиен холдинг” ЕАД и на
останалите дъщерни дружества в холдинговата структура.
Участникът следва да отговаря на посоченото изискване и към момента на сключване
на договор, което се доказва с представяне на декларация. В случай че избраният
изпълнител не отговаря на изискването, Възложителят може да не сключи договор за
възлагане на поръчката.
7. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците:
Участниците следва да представят в офертите си следните документи:
7.1. Заверени финансови отчети за предходните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011
г.);
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7.2. Информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на
поръчката, за предходните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), съгласно
Декларация по образец.
Минимални изисквания: Участниците следва да са реализирали оборот от услугите,
които са предмет на поръчката, за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.)
не по-малко от 150 000 лв., без ДДС.
8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на
участниците:
Участниците следва да представят в офертите си следните документи:
8.1

Списък с основните договори за услуги, аналогични с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.),
включително стойностите, датите и получателите на услугите, съгласно образец,
придружен от препоръки за добро изпълнение;

Минимални изисквания: Участниците следва да са изпълнили поне 5 независими
финансови одита на финансовите отчети на дружества за последните 3 години (2009 г.,
2010 г. и 2011 г.) с балансова стойност на „Имоти, машини и съоръжения” не по-малка
от 300 (триста) млн.лв. към 31.12. за съответната одитирана година.
8.2

Списък на екипа за изпълнение на одита, в т.ч. и ключовия одитор, като за всеки
от списъка следва да се представи професионална автобиография, копия от
дипломи и/или копия от документи за специализация. (за ключовия одитор
обстоятелството се доказва с копие от Диплома от ИДЕС)

Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с екип от минимум 4
служители и 1 ключов одитор.
9. Предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:
9.1 Участникът следва да декларира, че ще изпълни предмета на поръчката в
съответствие с нормативните изисквания и условията от настоящото пълно
описание.
9.2 Срок за изпълнение на поръчката съгласно т. 5;
9.3 Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни от крайната дата
за представяне на офертата;
9.4 Брой работни часове за проверка и заверка;
9.5 Брой работни часове за текущи консултации.
10. Участниците следва да представят в офертите си:
10.1. Обща цена за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС;
10.2. Цена за 1 (един) работен час за извършване на проверка и заверка;
10.3. Цена за 1 (един) работен час за извършване на текущи консултации;
11. Начин на плащане:
11.1. 20 % от цената за извършване на проверка и заверка се заплаща в срок до 10
(десет) работни дни след приемане на Междинен доклад за установени слабости и след
представяне на следните документи:
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•
•

Оригинална фактура за дължимата сума;
Констативен протокол за приемане на Междинния доклад.

11.2. 20 % от цената за извършване на проверка и заверка се заплаща в срок до 10
(десет) работни дни след приемане на Окончателен доклад за установени слабости и
след представяне на следните документи:
• Оригинална фактура за дължимата сума;
• Констативен протокол за приемане на Окончателния доклад.
11.3. 60 % от цената за извършване на проверка и заверка се заплаща в срок до 10
(десет) работни дни след представяне на Одиторски доклад за годишния финансов
отчет на „Булгартрансгаз” ЕАД за 2012 г., заверен финансов отчет за 2012 г. и Годишен
доклад за дейността и след представяне на следните документи:
• Оригинална фактура за дължимата сума;
• Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за предаване на Одиторски
доклад за годишния финансов отчет на „Булгартрансгаз” ЕАД за 2012 г., заверен
финансов отчет за 2012 г. и Годишен доклад за дейността.
11.4. Цената за извършване на текущи консултации се заплаща в зависимост от
действително извършените и приети такива в срок до 10 (десет) работни дни след
представяне на следните документи:
• Оригинална фактура за дължимата сума;
• Утвърден от Възложителя отчет за извършени текущи консултации с посочване на
техния обхват и брой работни часове.
12. Критерии за оценка на предложенията
Класирането на допуснатите до оценка оферти ще се извършва на база Методика за
определяне на комплексна оценка на оферта.
13. Изискуеми депозити и гаранции
13.1. Гаранция за участие: Документ за гаранция за участие в поръчката в размер на 600
(шестстотин) лева под форма на банкова гаранция, издадена на името на участника
съгласно образец (Приложение № 5) или депозит на парична сума по следната сметка
на Възложителя:
“УниКредит Булбанк” - Централа,
SWIFT (BIC): UNCRBGSF,
банкова сметка (IBAN) в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01.
13.2. Гаранция за изпълнение на договора: Избраният изпълнител при подписване на
Договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на
задълженията си по него, в една от следните форми:
• депозит на парична сума в лева в размер на 3 % от стойността на договора по
следната левова банкова сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД в:
“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД - Централа
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01
• банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от стойността на договора в
полза на “Булгартрансгаз” ЕАД.
Гаранцията за изпълнение трябва да бъде със срок на валидност 60 дни от крайния срок
за изпълнение на договора.
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Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай че представи
банкова гаранция, условията по гаранцията трябва да бъдат в съответствие с образец на
Банкова гаранция посочен от Възложителя (Приложение № 6).
Гаранцията за изпълнение трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се
усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката гарант да
извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане от страна на
Възложителя, в случай, че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по
договора в съответствие с определеното в него.
Гаранцията за изпълнение се освобождава в 5-дневен срок след изтичване на
валидността й, освен в случай че Възложителят е усвоил същата преди приключването
на Договора, по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от
задълженията му по договора, в съответствие с определеното в него.
Банковите разходи по откриването поддържането и евентуалното усвояване на
гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранциите без да
дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него и са
обезпечавали доброто изпълнение на договора.
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МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Наименование на
поръчката
Идентификационен
номер, даден от
Възложителя

Избор на регистриран одитор за извършване на независим
финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз”
ЕАД за 2012 г.
120-180

Настоящата Методика съдържа указания за определяне на комплексната оценка на
всяка оферта, показателите и тегловите им коефициенти за определяне на комплексната
оценка, както и точните указания за определяне на оценката по всеки показател.
Указания за определяне на комплексната оценка на офертата:
За формиране на окончателната оценка на дадена оферта, получените точки по всеки
отделен показател се умножават по теглови коефициент, който отразяват неговия дял в
общата оценка и съгласно комплексна оценка по следната формула:
n

КО = ∑ Рi x Wi , където:
i=1

n – общ брой на показателите;
P – оценка на офертата по i-тия показател;
W – тежест на i-тия показател в комплексната оценка;
Показатели и тегловите им коефициенти за определяне на оценката

1.
2.
3.

Показатели

Теглови
коефициенти

Обща цена

0,7

Брой работни часове за проверка и заверка

0,2

Брой работни часове за текущи консултации

0,1

Офертите се оценяват по 3-те показателя по десетобалната система. Всеки показател се
оценява поотделно.
Получените по всеки показател резултати по дадена оферта се сумират и определят
крайната оценка.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получените оценки. При
равен краен брой на точките, приоритет се дава на участника, предложил по-ниска
обща цена.

Указания за определяне на оценката по всеки показател
№
1.

Показател
Обща цена

Указания за определяне на оценката
Максимален брой от 10 точки се дава на офертата с
най-ниска цена. Оценката за всяка следваща оферта се
формира при съотнасяне на предложението на
оценяваната оферта към тази, получила най-голям брой
точки, по формулата:
Брой точки

Цмин
=

Цсъотв

x 10

Където:
Цмин – минимална цена
Цсъотв – цена на оценяваната оферта
2.

Брой работни часове за
проверка и заверка

Максимален брой от 10 точки се дава на офертата с
най-голям брой работни часове за проверка и заверка.
Оценката за всяка следваща оферта се формира при
съотнасяне на предложението на оценяваната оферта
към тази, получила най-голям брой точки, по
формулата:
РЧПЗ съотв.
Брой точки =
х 10
РЧПЗ макс.
Където:
РЧПЗсъотв. – брой работни часове за проверка и
заверка на оценяваната оферта
РЧПЗмакс. – максимален брой работни часове за
проверка и заверка

3.

Брой работни часове за
текущи консултации

Максимален брой от 10 точки се дава на офертата с
най-голям брой работни часове за текущи
консултации. Оценката за всяка следваща оферта се
формира при съотнасяне на предложението на
оценяваната оферта към тази, получила най-голям брой
точки, по формулата:
РЧТК съотв.
Брой точки =
х 10
РЧТК макс.
Където:
РЧТКсъотв.
– брой работни часове за текущи
консултации на оценяваната оферта
РЧТКмакс – максимален брой работни часове за
текущи консултации

Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната ______________________________________________________
с лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
____________________________________ (съгласно пояснение ** от декларацията) на
______________________________

(посочва

се

наименованието

и

правно

организационната форма), със седалище и адрес на управление:
___________________________________________________________________________

Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител (вярното се подчертава)
в процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на
поръчка:
Идент. номер на
поръчката:
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1.

Не съм осъден с влязла в сила присъда:
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от
Наказателния кодекс;
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния
кодекс;
д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния
кодекс.

Ако Кандидатът/Участникът/Участникът в обединение/Подизпълнителят е
чуждестранно физическо или юридическо лице е необходимо да се декларира дали
в държавата, в която е лицето е установено е налице някое от обстоятелствата за
осъждане на лицето, посочени в разпоредбата чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (посочени в т. 1
от настоящата декларация) състави на престъпления в съответствие с съответния
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национален наказателен закон. В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да се
декларира и това обстоятелство в настоящата декларация.
..........................
..........................
..........................
..........................
2. Кандидатът/Участникът/Участник в обединение/Подизпълнителя (вярното
подчертава), когото представлявам, не е обявен в несъстоятелност;

се

3. Кандидатът/Участникът/ Участник в обединение/Подизпълнителя (вярното се
подчертава), когото представлявам, не е в производство по ликвидация или подобна
процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

___________________ г.

Декларатор:

Забележка:
В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в
настоящата декларация.
Лицата
с
право
да
представляват
участника/кандидата/Участника
в
обединение/подизпълнителя и прокуристите, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 8 от Закона за
обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата
декларация. Когато кандидатът или участникът или подизпълнителя е юридическо
лице, е достатъчно подаване на декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.
3 от ЗОП от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Когато представляващи кандидата/участника/участник в обединение/подизпълнителя
са повече от едно лице и представляват заедно, декларацията по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от ЗОП се попълва от всяко едно лице.
Когато кандидата/участникът/ Участникът в обединение/подизпълнителя има
прокуристи декларацията се подава от всеки от тях. В случай, че
участникът/подизпълнителя/участника в обединение е чуждестранно лице и има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста/ите, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България. В случай че изрично
от актуалното състояние не е видно и изрично записано учредяването и действието на
представителната власт на конкретни прокуристи за територията на Р. България
декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП задължително се подава от всички действащи
прокуристи, съгласно актуалното състояние на участника.
Когато кандидат/участник/Участник в обединение/подизпълнител в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице декларацията се подава от всяко физическо
или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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Когато участникът /участникът в обединение /подизпълнителят/ е чуждестранно
физическо или юридическо лице се декларира, за държавата, в която е установено
липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод
на български език.

Приложение № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният/ната_________________________________________________________
______

с

лична

______________________

карта

№

________________________,

от

____________________________,

___________________
в

качеството

издадена
с
ми

на
ЕГН
на

____________________________________ (съгласно пояснение * от декларацията) на
____________________________

(посочва

се

наименованието

и

правно-

организационната форма), със седалище и адрес на управление:
____________________________________________________________________________

Участник/Участник в обединение/Подизпълнител в процедура за възлагане на
обществена поръчка
(вярното се подчертава)
Наименование на
поръчката:
Идент. номер на
поръчката:
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм свързано лице
с
__________________________________ (посочете наименованието на Възложителя)
или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
___________________ г.
(дата на подписване)
(подпис)
Забележка:

Декларатор:

* Декларацията по чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 и ал. 9 от Закона за
обществените поръчки се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП (които представляват
участника/кандидата/подизпълнителя и прокуристите, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП),
като се декларира липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали
са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в
организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл. 21
и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Когато кандидатът или участникът или подизпълнителят е юридическо лице, е
достатъчно подаване на декларация за обстоятелствата по т. 2 от настоящата декларация
от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Когато представляващи кандидата/участника/участника в обединение/подизпълнителя
са повече от едно лице и представляват заедно, декларацията се попълва от всяко едно
лице.
Когато участникът/подизпълнителя/участника в обединение/подизпълнителя има
прокуристи декларацията се подава от всеки от тях. В случай, че
участникът/подизпълнителя/участника в обединение е чуждестранно лице и има повече
от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста/ите, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България. В случай че
изрично от актуалното състояние не е видно и изрично записано учредяването и
действието на представителната власт на конкретни прокуристи за територията на Р.
България декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП задължително се подава от всички
действащи прокуристи, съгласно актуалното състояние на участника.
Когато кандидат/участник/подизпълнител в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице декларацията се подава от всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
**

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в
превод.
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Д Е К Л А Р А Ц И Я
съдържаща информация за общия оборот и за оборота на услуги, които са предмет на
поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която
кандидатът/участникът/подизпълнител е учреден или е започнал дейността си за
периода от ...................... г. до настоящия момент.
Долуподписаният/ната __________________________________________________
с лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________ на ____________________________ (посочва се
търговското наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление:
___________________________________________________________________________
(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с предмет:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от
обявлението/поканата)
На основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, представям пред
Вас информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на
поръчката, за последните три години:
Година

Общ оборот

Оборот на услугите, които са
предмет на поръчката

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Наименование на
кандидата/участника/
подизпълнителя

_________________________
________/ _________ / ______

Дата
Представляващ
Име и фамилия

__________________________
__________________________
__________________________

Подпис
Упълномощено лице
Име и фамилия
Подпис

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Забележка:
Задължително е да бъдат попълнени всички графи от таблицата от настоящата
декларация.
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Д Е К Л А Р А Ц И Я,
съдържаща списък
на основните договори за аналогични услуги,
изпълнени през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.)
Долуподписаният/ната __________________________________________________
с лична карта № ________________________, издадена на _______________________
от _________________________________ с ЕГН ________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
на _______________________________________________________________________,
(посочва се търговското наименование и вида търговец)
със седалище и адрес на управление:
___________________________________________________________________________
(Участник/Кандидат/Подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с предмет:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от Обявлението/Поканата)
На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), декларирам
пред Вас следния списък на основните договори с предмет, обем и съдържание, сходен
с този на поръчката, за възлагането на която участваме, извършени през последните 3
(три) години, включително стойностите, датите и получателите:
Година

Предмет и
съдържание
на договора

Възложител

Стойност
на доставката без ДДС

Посочените в Таблицата суми са в следната валута: ...........................
Забележка: Във връзка с Минималните изисквания за техническите възможности
и/или квалификация на участника, посочените данни в таблицата от настоящата
Декларация се преизчисляват в левова равностойност, съгласно посочената от
участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на
оферти за участие.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Наименование на
участник/кандидат/подизпълнител
Дата
Представляващ
Име и фамилия

_________________________
________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________

Подпис
Упълномощено лице

__________________________
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Име и фамилия
Подпис

__________________________
__________________________
__________________________

Забележка:
Настоящият Списък задължително следва да е придружен от Препоръки за добро изпълнение.
Задължително е да бъдат попълнени всички графи от Таблицата от настоящата декларация

Приложение № 5
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ РЕФ. №.........
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДО
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ГР.СОФИЯ, Ж.К. “ЛЮЛИН” 2,
БУЛ. “ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” № 66,
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 175203478
Известени сме, че нашият Клиент,
[наименование
и
адрес
на
участника, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше
Решение №
/
г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на
процедурата] открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за
обществените поръчки с предмет:
[описва се предмета и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер,
ако има такива].
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите
на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си
банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на
(словом:
) [посочва се цифром и
словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].
Във връзка с гореизложеното, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с
настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас
банкова сметка, сумата от
(словом:
)
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три)
работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата
декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:
а)
оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
б)
е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за
обществената поръчка.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените
от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за усвояване на суми
по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно
шифрирано телексно или SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща че
Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска
служба и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.
Тази гаранция влиза в сила, от
часа на
г. [посочва се датата и часа на
крайния срок за представяне на офертите].
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Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и
час съобразени с валидността на офертата Участника], в случай, че искането Ви,
предявено при горепосочените условия не е постъпило в ................................../Банка, адрес/.
След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата
гаранция ни е върнат или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Участникът да удължи тази гаранция до
момента на сключване на договор за обществената поръчка.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ......................................./Банка, адрес/.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

ЗА БАНКА
Подписи:................................
.....................................
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Приложение № 6
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ РЕФ. №.........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ГР.СОФИЯ, Ж.К. “ЛЮЛИН” 2,
БУЛ. “ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” № 66,
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 175203478
Ние,
......................................................................................................................./Банка/,
със
седалище /адрес/ ................................................................., сме известени, че нашият Клиент,
..................................., наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № БТГ
..................... /.................. г. . [посочва се номера и датата на решението на Възложителя за
избор на изпълнител на предмета на обществената поръчка, съответно обособената
позиция ако процедурата е по обособени позиции] е класиран на първо място в процедурата
за възлагане на обществена поръчка с обект: ....................................................... [описва се
обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има
такива], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите
на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на
обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на
горепосочената поръчка, да представи Банкова гаранция за добро изпълнение открита във
Ваша полза, за сумата в размер на ..................% от общата стойност на поръчката .............
......................./цифром/., а именно .................................. (словом: .......................................лева),
за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с
договорените условия.
Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма .........................................................,
ние, ....................................................../Банка/, представлявана от............................. се
задължаваме неотменимо и безусловно, независимо от валидността и действието на
горепосочения договор да Ви заплатим при първо Ваше писмено поискване, всяка сума
максимум до ...................../цифром/............................................................................../словом/ в
срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано
искане за плащане, деклариращо, че фирма .......................................................... не е
изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че
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положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за
усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст
чрез надлежно шифрирано телексно или SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка,
потвърждаваща, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана
поща или куриерска служба и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.
Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване.
Настоящата гаранция е валидна до........................../дата/ и изтича изцяло и автоматично в
случай, че до...........часа /местно време/ на ................../дата искането Ви, предявено при
горепосочените условия не е постъпило в ................................../Банка, адрес/. След тази дата
ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата гаранция ни е
върнат или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция,
ако приемането на работите, предмет на договора, не се осъществи преди датата на
изтичане на тази гаранция.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ......................................./Банка, адрес/.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

ЗА БАНКА
Подписи:................................
.....................................
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