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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 955
Поделение: ________
Изходящ номер: 0760 от дата 13/05/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Национална художествена академия
Адрес
ул. "Шипка" № 1
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
ет. 3, кабинет № 19 02 8623141
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Гергана Маркова
E-mail Факс
oprr01@nha.bg 02 8623141
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.nha.lg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.nha.bg/bg/spisuk-konkursi/za-obshtestveni-poruchki

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Извършване на одит по проект № BG161PO001/1.1-07/2009/014  
„Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за 
образователни дейности в Националната Художествена Академия“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79212200
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Обем на услугата:
- проверка относно законосъобразността на обществените поръчки и 
сключените договори;
- проверка относно осчетоводяването на разходите, включени в 
искането за средства на възложителя, а именно: 
- води ли се точна и редовна документация и счетоводна 
отчетност, отразяващи изпълнението на проекта; 
- дали бенефициентът е реализирал хронологично, двустранно 
синтетично и аналитично счетоводно записване и дали е съставил 
финансовите отчети в съответствие с изискванията и основните 
счетоводни принципи, заложени в Закона за счетоводството;  
- одиторът е получил увереност, че разходите по проверявания 
проект не са обект на двойно финансиране – проверка за двойно 
финансиране.
- дали разходите са извършени съобразно договора за безвъзмездна 
финансова помощ;
- дали разходите са извършени в съответствие с европейското и 
националното законодателство, включително съобразно правилата за 
избор на изпълнител /ЗОП/;
- проверка дали всички декларирани разходи са действително 
извършени и допустими, в съответствие с изискванията на 
регламентите на ЕС, ПМС № 62/2007 г. и ПМС № 231/2007 г.
- първичните счетоводни документи /фактури, протоколи и др./ и 
документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и 
валидни;
- декларациите за възстановяване на средства, подадени от 
бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от 
съответния УО;
- дали разходите са извършени в съответствие със счетоводните 
принципи. Поддържа се отделно аналитично отчитане на разходите в 
счетоводната система;
- дали разходите са извършени през периода, упоменат във 
финансовите отчет/и за дейността по изпълнение на съответния 
договор;
- дали разходите са вписани в отчета на бенефициента /и в 
отчетите на партньорите в случай на финансов принос в полза на 
бенефициента от страна на партньорите/;
- проверки на приходи от дейността;
- дали разходите  включват недопустими разходи, съгласно чл. 10 
от ПМС 231/20.09.2007 г.;
- спазени ли са мерките за информация и публичност;
- спазени ли са изискванията съгласно ЗФУКПС по отношение на 
поддържането на адекватна одитна пътека;
- дали всички дейности по съответния проект са надлежно 
документирани като всички документи за разходите се съхраняват и 
са на разположение на националните и европейските контролни 
органи при поискване.
Прогнозна стойност
(в цифри): 8000   Валута: BGN
Място на извършване
В административната сграда на Национална художествена академия на  
адрес: гр. София, ул."Шипка" № 1.  

код NUTS:  
BG411
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Изисквания за изпълнение на поръчката
При изпълнението на дейностите и постигането на резултатите, 
изпълнителят следва да използва експертите, които е посочил в 
офертата си за участие в обществената поръчка. 
Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на 
експертите, които предлагат да ръководят или да отговарят за 
извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, 
удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на 
подобни ангажименти. 
Участникът следва да представи биографии, дипломи, сертификати, 
референции, трудови и/или граждански договори и др. на 
експертите, които ръководят или отговарят за извършването на 
дейностите.
Участникът трябва при изпълнение на ангажимента да прилага 
националното законодателство и международните одиторски 
стандарти. 

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/05/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
http://www.nha.bg/bg/spisuk-konkursi/za-obshtestveni-poruchki

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/05/2013 дд/мм/гггг
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