ПРОЦЕДУРА
заизборнаизпълнителзаизвършваненанезависимфинансов
одитнагодишнияфинансовотчетза2018г.наФонд
„Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници“
1. ПРЕДМЕТИОПИСАНИЕНАПРОЦЕДУРТА
„ИзвършваненаНезависимфинансоводитнагодишнияфинансовотчетза2018г.на
Фонд„Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници“
Одитътследвадабъдепроведенвсъответствиесизискваниятана:
- Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионалните
счетоводители;
- Законзанезависимияфинансоводит;
- Другинормативниактовеотбългарскотоиевропейскотоправо.
Мястото на изпълнение е по адрес на управление на Фонд „Енергийна ефективност и
възобновяемиизточници“,кактоследва:
София1000,ул.„КузманШапкарев“№4
Срокътзаизпълнениее1(една)година/доизпълнениенапредметанапроцедурата.
2. ИЗИСКВАНИЯКЪМУЧАСТНИЦИТЕ
2.1.
Условиязаучастие
Всекиучастник трябвадапритежаваисканатаквалификацияиопит,коитодаможедадокаже
посредствомпредставяненадокументите(информацията),изброенивнастоящатапроцедура.
До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят на следните
изисквания,аименно:
2.1.1. Участникът е специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на
Специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните
експерт-счетоводители, съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов
одит.
2.1.2. През финансовата 2017 г. и до момента на подаване на офертата, участникът не е
предоставялкаквитоидаеконсултантскиуслуги,сизключениенатакивасвързанис
предмета на процедурата, на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“, както и самостоятелно и/или чрез свързани лица, така и в обединение
иликатоподизпълнител.
2.1.3. Неесвързанолицепосмисълана§1,т.15отДопълнителнитеразпоредбинаЗакона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, чийто
отчетщебъдеодитиран,кактоисъсслужителинаръководнадлъжноствъвФонда.

2.1.4. Не е сключил договор с лице по чл.68 или чл.69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество предотвратяване и
установяваненаконфликтнаинтереси.
2.1.5. Не е лишен/а от правото да упражнява одиторска професия или еквивалентната й
дейност,съгласнозаконодателствотонадържавата,вкоятоеизвършенонарушението.
2.1.6. Лицатаотуправителнитеиликонтролнитемуорганинеса осъждани свлязлавсила
присъдаза:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система
включителноизпираненапарипочл.253-260отНаказателниякодекс;
б)подкуппочл.301-307отНаказателниякодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
г)престъплениепротивсобственосттапочл.194-217отНаказателниякодекс;
д)престъплениепротивстопанствотопочл.219-252отНаказателниякодекс.
2.1.7. Неевоткритапроцедурапонесъстоятелност.
2.1.8. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно
националнитезаконииподзаконовиактове.
2.1.9. Нямапаричнизадължениякъмдържавата,иликъмобщинапосмисъланачл.162,ал.2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила
актнакомпетентнитеоргани,освенакокомпетентнияторганедопусналразсрочване
илиотсрочване назадължението.
Доказваненаизискваниятапот. 2.1.
- Обстоятелствата по т. 2.1.1. се доказват с копие от документ, от който да е виден
номера на регистрация на участника в регистъра на Специализираните одиторски
предприятиякъмИнститутанадипломиранитеексперт-счетоводители.
- Обстоятелстватапот. 2.1.2.дот.2.1.9седоказватсдекларациявсвободентекст,апри
подписване на договора с участника, определен за изпълнител – с документи от
съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по т.
2.1.6.дот.2.1.9.
2.2.
Минималниикономическиифинансовивъзможности
Положителен финансов резултат за поне 2 (две) от последните 3 (три) финансови
години(2015г.,2016г.и2017г.).
Доказваненаизискваниятапот. 2.2.
Ставасдекларациявсвободентекст, априподписваненадоговорасучастника,определенза
изпълнител– с годишенфинансовотчетза2015,2016и2017г.
2.3.
Минималнитехническивъзможностииквалификациянаучастниците
2.3.1. Участникът, трябвада еизвършил одит на годишнитефинансови отчети, изготвени
на база МСФО в Република България за последните 5 (пет) години (2013 г., 2014 г.,
2015 г., 2016 г., и 2017 г.) най-малко по 3 (три) договора за одит на финансовите
отчети на дружества и/или институции в сферата на финансовите услуги. Опит в
сектор„Енергийнаефективност“щесесчитазапредимство.
2.3.2. Участникът трябва да осигури одиторски екип (екип от специалисти) от минимум
тримадушиспридобитастепенназавършенообразованиеисъответстващкъмнего

действителен стаж по специалността - висше икономическо образование (степен
„Магистър“),сминимумтригодиниопитвобласттананезависимияфинансоводит.
Стаж в областта на счетоводството, вътрешния одит и финансова инспекция,
данъчните ревизии, във финансови или банкови институции, или компании в
сферата на финансовите услуги, както и с работно ниво на владеене на английски
език.
Доказваненаобстоятелстватапот.2.3.
За доказване на обстоятелствата по т. 2.3.1. се представя Списък на изпълнени договори,
свободентекст,извършенипрезпоследните5 (пет) години (2013г.,2014г.,2015г.,2016г.,и
2017 г.), заедно с доказателства за извършените услуги под формата на удостоверение,
издаденоотполучателите исъответнипрепоръки.
За доказване на обстоятелствата по т. 2.3.2. се представя Списък на участниците в
предложениятодиторскиекип,описанисъгласноизискваниятанат.3.
Отучастиевпроцедуратащебъдатотстранениучастниците:
- чиитоофертинеотговарятнапредварителнопоставенитеусловиявтазипроцедура;
- не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата
процедура;
- представеното от участника предложение за изпълнение не отговаря на условията в
тазипроцедура.
3. ИЗИСКВАНЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
УСЛУГАТА
Участниците следва да представят техническо предложение за изпълнение на поръчката,
което да съдържа списък на участниците в предложеният одиторски екип, които ще бъдат
ангажирани с изпълнението на поръчката. Списъкът следва да съдържа: имената на
регистриранитеодитори испециалисти; позицията, която ще заема лицето в изпълнението
на услугата; години опит в областта на независимия финансов одит; професионалната
квалификациянаучастницитевекипа,информациязавиданаправоотношениетоналицето
сучастника(трудово,гражданско),работенграфиксмястонаизпълнениеичасовеработапо
заданието. Към техническото предложение следва да бъдат  приложени удостоверения от
Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и професионални
автобиографииналицата,включенивсписъка.
4. ИЗИСКВАНИЯКЪМОФЕРТИТЕ
Всеки участник може да представисамо една оферта, съгласно изискванията на настоящата
процедура.Неседопускаучастиенаподизпълнители.Неседопускаучастиенаобединения.
Несеприемазаучастиеисевръщанезабавно насъответнияучастникоферта,която:
- епостъпилавнезапечатаниливпрозраченплик;
- епостъпилас нарушенацялост;
- епостъпиласледизтичаненакрайниясрок.

Пакетътдокументи,включенивофертатанаучастника(безценоватаоферта)следвадабъдат
номерирани и подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на
документиследотварянетонаофертата.
Заразглеждане,оценяванеикласиране щебъдатприетисамоофертите,коитоотговарятна
изискванията,посоченивнастоящатапроцедура.
4.1.
Срокимястозапредставяненаоферти
Срокът за подаване на офертите е до 14.00 ч. на 14.09.2018 г. Офертите се подават в
запечатан плик, съдържащ всички изискуеми документи в офиса на Фонд „Енергийна
ефективностивъзобновяемиизточници“,София1000,ул.„КузманШапкарев“№4.
Върхупликасепосочваимеиадреснаоферента,кактоинаименованиенапроцедурата,за
коятосеподаваофертата.
Координаторнапроцедурата: г-жаЗорницаАтанасова-Генова.
До5(пет)работнидни предиизтичанетонасроказаполучаваненаофертитевсекикандидат
може да поиска разяснение по документацията за участие. Всички въпроси се изпращат на
имейл: info@bgeef.com. Отговорите се изпращат на имейла, от който е постъпило
разяснението, най-късно3(три)работниднипредиизтичаненакрайниясрокзаполучаване
наофертите исепубликуватнасайтанаФонда.
4.2.
Срокзавалидностнаофертата,съдържание,подаване
Срокът на валидност на офертите е 30 (тридесет) дни от крайния срок за получаване на
офертитеиучастникътщебъдеобвързанспредложениятавсвоятаофертадосключването
надоговора.
Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да
бъдеотбелязанаследнатаинформация:
- имеиадреснаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- име,адрес, телефониелектроненадреснаучастника;
- следното обозначение: „За участие в процедура за избор на изпълнител за
извършваненанезависимфинансоводитнагодишнияфинансовотчетза2018
г. наФонд„Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници“.
Пликътсъдържадокументите,изискваниотвъзложителя,кактоследва:
1. Административни сведения за участника – Приложение № 1, ведно с документи за
идентификация на участника, като копие от документа за регистрация или единен
идентификационенкод,съгласночл.23отЗаконазатърговскиярегистър;
2. Доказателствазасъответствиесизискваниятапот.2.1.;
3. Доказателствазаикономическиифинансовивъзможности;
4. Доказателствазатехническивъзможностииквалификациянаучастниците;
5. Декларациязаконфиденциалност– Приложение №2;
6. Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на
офертата;
7. Впликасепоставяотделензапечатан,непрозраченпликснадпис:
- именаучастникаиозначение:„Ценоваоферта“;
Тойсъдържаценоваофертапообразец– Приложение№3.
8. Парафираннавсякастраницапроектнадоговор– Приложение№4.

Приприеманенаофертата,научастникасеиздававходящномер,авъввходящрегистър
сеотбелязватследнитеданни:пореденномер,датаичаснаполучаваненаофертата.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени,
допълниилиоттеглиофертатаси. Оттеглянетонаофертатапрекратявапо-нататъшното
участиенаучастникавпроцедурата.
Всичкиофертисепредставятнабългарскиезик,беззачеркванияипоправки.
Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на
българскиезик.
4.3.
Изискваниякъмпредложениетозаизпълнение
Участниците следва да представят предложението за изпълнение на услугата, съгласно
изискваниятанавъзложителя посоченивт. 3.
4.4.
Ценоваофертаиусловиязаплащане
Ценатасеформиракато„общацена“заизпълнение.
Неседопускаавансовоплащане.
Максималнатастойностнаофертатанеследваданадвишавасуматаот5 000(петхиляди)лева
безвкл.ДДС.
В процеса на избор на Консултант ще се вземе предвид цената предложена от всеки
участник. Изборътнаконсултантщесеизвършинабазапредложенанай-нискацена.
5. ОЦЕНЯВАНЕНАОФЕРТИТЕ
До оценка се допускат само участниците, чиито оферти съответстват на изискванията на
документацията за участие в процедурата. Оферти, които не отговарят на изискванията и
документациятазаучастиевпроцедуратанесеоценяват.Отваряне,разглежданеикласиране
на офертите ще се извърши от специално назначена със Заповед на изпълнителния
директорна Фонд„Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници“комисия.
Офертитенаучастницитещесеоценяватикласиратспоредкритерия„най-нискацена“.
6. СКЛЮЧВАНЕНАДОГОВОР
В срок от пет работни дни от приключване работа на комисията и при предаване на
протоколитеотзаседанията,щебъдеобявенучастникът,определензаизпълнител,катоще
бъдат посочени и отстранените от участие в процедурата участници, ако има такива и
мотивитезаотстраняванетоим.
Вслучай,чеопределениятизпълнителнепредставигореспоменатитедокументиилиоткаже
дасключидоговорв10(десет)дневенсрокотсъобщаванетому,чееобявен заизпълнител,
възложителятсключвадоговорскласираниянавторомястоучастниквпроцедурата.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение№1– ОбразецнаАдминистративнисведениязаучастника;
Приложение№2– ОбразецнаДекларациязаконфиденциалност;
Приложение№3 – ОбразецнаЦеноваоферта;
Приложение№4 – ОбразецнаПроектнадоговор.

