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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: [ 862 / 19.02.2019 г.] 

  

 
Възложител: [СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН] 

Поделение (когато е приложимо): [] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 02711 ] 

Адрес: [гр.Шумен, ул.Петра № 1, ет.2  ] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Атанаска Атанасова, Нели Борисова, адв. Евг. 

Гандев] 

Телефон: [054/833 - 123] 

E-mail: [office@sidp.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 

[X] Услуги 

Предмет на поръчката:[„Извършване на независим финансов одит и заверка на 

годишния финансов отчет на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен 

за отчетната 2019г , изготвен в съответствие с Националните счетоводни 

стандарти (НСС) , приложими в Република България”] 

  

Кратко описание:[„Извършване на независим финансов одит и заверка на годишния 

финансов отчет на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за 

отчетната 2019г , изготвен в съответствие с Националните счетоводни 

стандарти (НСС) , приложими в Република България”] 

  

Място на извършване: [гр.Шумен, ул. Петра № 1, ет.2 и седалищата и адресите на управление 

на съответните Териториални поделения в областите Шумен, Търговище, Варна, и Добрич ]   

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 48 000,00 лв. - Четиридесет и осем  

хиляди лева  ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 
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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: [ДА – Да отговаря на изискванията на чл. 54 ал.1, т.1-5 и 

т.7  и чл.55, ал.1  от ЗОП – чрез попълване на еЕЕДОП – Приложение №2 към документацията ] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ ДА] 

- изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо лице  дипломиран 

експерт-счетоводител - регистриран одитор,  притежаващ диплома за правоспособност, издадена 

от Института на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС и вписан в публичния регистър 

на регистрираните одитори към ИДЕС, или българско или чуждестранно юридическо лице 

имащо право да извършва този вид услуги, вписано в публичния регистър на регистрираните 

одитори към ИДЕС   
Икономическо и финансово състояние: [ ДА] 

- До участие се допускат кандидати,  които имат застраховка „Професионална отговорност с 

покритие на обем не по-малък от обявения максимален прогнозен  финансов ресурс от 

възложителя 

  

Технически и професионални способности: [НЕ] 
 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката за позиция 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 предвиди обстоятелството че посочените 

артикули за доставка  са включени в списъка по чл. 12, ал.1 т.1 от ЗОП  

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

защитени работни места 
 

Критерий за възлагане: 

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

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

Име: [Кц – оценка на ценовото предложението Кц = Кц min/ Кц n * 20] - Тежест: [ 20] 

Име: [К1 - Брой изпълнени договори  за заверка на ГФО за последните три приключили финансови 

години   2015г , 2016г и 2017г  с Държавни горски  предприятия по чл.163 от Закона за горите]                                                      

- Тежест: [ 40]  
Име: [К2 - Брой сключени договори  за заверка на Годишен финансов отчет за последните три  

финансови години  2016г , 2017г и 2018г  с държавни горски  предприятия по чл.163 от Закона за 

горите - Тежест: [ 25]  
Име: [К3  - брой заверени годишни финансови отчети ОБЩО за последните три приключили 

финансови години -2015, 2016 и 2017г] - Тежест: [ 15] 

 

Име: [К4  - брой заверени годишни финансови отчети по Международните стандарти за финансово 
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отчитане общо за последните три приключили  финансови  години - 2014, 2015 и 2016 години]                                          

Тежест: [ 15 %] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [26.02..2019г]                      Час: (чч:мм) [17:30часа] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [26.04.2019г.]                      Час: (чч:мм) [17:30часа] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.02.2019г -14:00часа ] 

  

Място на отваряне на офертите: [гр. Шумен, ул. Петра № 1, ет.4, заседателна зала на адм. 

сграда на ЦУ на “СИДП“ ДП Шумен] 

  

 
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) [19.02.2019г.] 

 

 

Възложител:………………………….. 
Трите имена: (Подпис и печат) [инж. Веселин Маринов Нинов] 

Длъжност: [Директор на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен ] 

 


