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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

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

 Номер на обявата: [   ] 

  

 Възложител: [Комисия за регулиране на съобщенията] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00610] 

Адрес: [ул. „Гурко” № 6] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Боряна Стоева] 

Телефон: [02949 2928] 

E-mail: [bstoeva@crc.bg] 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на 

разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с 

изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга 

през 2016 г.” 
 

  

Кратко описание: [Съгласно чл. 29б от Закона за пощенските услуги,  КРС ежегодно 

назначава проверки за прилагането на системата за разпределение на разходите от 

пощенския оператор със задължение за извършване на УПУ, които се извършват от 

независим одитор.Това налага необходимостта от провеждане на процедурата. ] 

  

Място на извършване: [територията на Република България] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [50 000 лв.] 
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [……] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:   

Участниците трябва да са вписани в регистъра на регистрираните одитори, съгласно чл. 

21 от Закона за независимия финансов одит. Когато участникът в процедурата е 

чуждестранно физическо или юридическо лице, се представя документ за регистрацията 

му като одитор, съобразно националното му законодателство. Документът се представя 

и в легализиран превод на български език. 

  

Икономическо и финансово състояние: [няма изисквания] 

  

Технически и професионални способности:  
1.Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и техни обединения.  

2. Участниците да не са били ангажирани от „Български пощи” ЕАД с: 

- изработване на промени в системата за разпределение на разходите на 

„Български пощи” ЕАД през финансовата 2016 г.; 

- извършени, по инициатива на „Български пощи” ЕАД, проверки/одити на 

системата за финансовата 2016 г.; 

- изчисляване на размера на нетните разходи от извършване на УПУ за 2016 

г., в това число на стойността на нематериалните и пазарни ползи и на 

стимулите за ефективност. Допуска се участникът да е бил ангажиран с 

консултации и/или разработване на сценария за работа без задължение за 

извършване на УПУ, съгласно Методиката. За целта се попълва 

декларация по образец (Приложение № 3).  

 3. Участниците следва да имат опит в изпълнение на договори/поръчки/проекти с 

поне един от следните предмети: 

- проверка на система за разпределение на разходите на български или 

чуждестранен пощенски оператор, изпълняващ задължението за 

извършване на УПУ; 

- разработване на система/модел(и) за разпределение на разходите на 

български или чуждестранен пощенски оператор, изпълняващ 

задължението за извършване на УПУ; 
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- проверка на изчисляване на нетни разходи от изпълнението на  

задължението за извършване на УПУ от български или чуждестранен 

пощенски оператор; 

- изработване на модели за изчисляване на нетните разходи от възложеното 

задължение за извършване на УПУ. 

Опитът, относим се удостоверява със списък на услугите, идентични или сходни с 

предмета на поръчката, като се посочат, стойностите, датите и получателите с 

приложени доказателства за извършените услуги.  

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участникът може да докаже изискването за технически 

възможности по т. 2.3, като се позове на капацитета на трети лица. В тези случаи той 

следва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ за 

поетите от третите лица задължения.  

 

4. Участникът следва да предложи екип за изпълнение на поръчката, членовете на който 

да имат квалификация и професионален опит, свързан с предмета на поръчката, като 

броят на експертите, включени в екипа, се определя от участника по начин, гарантиращ 

изпълнението на поръчката.  

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

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

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

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

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

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

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [13.03.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [17:30] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [60 дни]                      Час: (чч:мм) [……] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 
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Дата: 14.03.2017 г.(дд/мм/гггг) [16:00 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [гр. София, ул. „Гурко” № 6, сградата на КРС] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

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

от  

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

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 
 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [……] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [д-р Веселин Божков Божков] 

Длъжност: [Председател] 
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