ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Одит на дейностите по проект „Подобряване на управлението, организацията и
функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на
функционален анализ”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Комисия за защита на личните данни, бул."Акад. Иван Евстратиев Гешов" № 15, За:
Николай Желязков, България 1431, София, Тел.: 003592 9153595;003592 9153561,
E-mail: nzhelyazkov@cpdp.bg, Факс: 003592 9153525
Място/места за контакт: Комисия за защита на личните данни
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cpdp.bg.
Адрес на профила на купувача: http://cpdp.bg/?p=news&aid=6.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Одит на дейностите по проекта” - Проект с регистрационен № А12-11-9/06.02.2013 г.,
бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-05 „Подобряване на управлението, организацията
и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на
функционален анализ”, съгласно Договор сключен между Министерството на
финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”
(ОПАК) - Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”” и
Комисията за защита на личните данни за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (БФП) за изпълнение на Проекта по Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на
държавната администрация”.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
79212000
Описание:
Одиторски услуги
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проекта
в съответствие с националните и международни одиторски стандарти и спазване на
нормативните документи, действащи към момента в Република България и указанията
на Управляващия орган на ОПАК, чрез: • Проследяване ефективното прилагане на
националното законодателство и правото на ЕС при изпълнението и отчитането на
проекта от страна на бенефициента; • Проследяване ефективното прилагане от страна
на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление,
наблюдение и контрол на Оперативна програма „Административен капацитет”;
• Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на
всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекти на
оперативната програма. Изпълнителят трябва да изразява независимо одиторско
мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при

изпълнение на проекта и да изпълни като минимум следните дейности: 1. Проверка на
допустимостта на разходите, заявени от Бенефициента във финансовия отчет за
проекта: 1.1.Общи процедури, включващи Съответствие на финансовия отчет с
условията на договора за БФП; Съответствие на воденето на счетоводството по проекта
с условията на договора за БФП; Съответствие на информацията от счетоводната
система с показателите на финансовия отчет по проекта; 1.2.Съответствие на разходите
с бюджета и аналитичния преглед; 1.3. Потвърждаване на разходите по проекта; 2.
Изготвяне на одитен доклад; 3. Заверяване на окончателния финансов отчет.
Изпълнителят извършва гореописаните дейности при подготовката на искания от
страна на КЗЛД до Управляващия орган на ОПАК за междинни и окончателно
плащания, след отправена писмена заявка от Възложителя. Одитите на проекта трябва
да се извършват чрез проверки на 100% от документацията по проекта и не се допуска
използването на извадки за целите на одита.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
1000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул."Акад. Иван Евстратиев
Гешов" № 15
NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата: • кандидата следва да е
или физическо лице (ФЛ) - регистриран одитор, член на Института на дипломираните
експерт-счетоводители или фирма (ЮЛ) за одит с посочване на регистрирания в
Института на дипломираните експерт-счетоводители одитор, отговорен за извършване
на независимия финансов одит; • кандидата трябва да представи документ, доказващ
регистрацията в Института на дипломираните експерт-счетоводители или еквивалентен
документ; • кандидата следва да представи с офертата си и да поддържа за целия
период на изпълнение на договора, валидна застраховка „Професионална отговорност
на регистрираните одитори”; • кандидатът и/или предложените от него одитори трябва
да е изпълнил за предходните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) поне 3 (три)
договора със сходен предмет, като е длъжен да представи за всяка година поотделно в
приложена таблица оборотите от тях, общият оборот, сертификати и всички
необходими съотносими към това изискване доказателствени материали (референции).
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
07/03/2013 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
На интернет сайта на КЗЛД са публикувани Изисквания на възложителя с приложения:
1. Приложение № 1 - „Списък на изпълнените договори с предмет сходен на
настоящата поръчка за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.)” (образец);
2. Приложение № 2 - „Списък на експертите, които ще участват в изпълнението на
предмета на обществената поръчка” (образец); 3. Приложение № 3 - Декларация за
отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (образец). Условие за
сключване на договор е определеният за изпълнител да представи документи, издадени
от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
07/03/2013

