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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА 
ПРЕДМЕТ: Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитащ 
по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" 

Относно: Получено искане за разяснение по горенитираната обществена поръч 
номер в № в РОП/ПОП: 9093027, представяме следното разяснение на зададения 
следва: 

§ Въпрос 1: Лицата, които са на граждански договор към фирмата участ 
трябва ли да бъдат третирани като Трети лица или подизпълнители ? 
каква форма(в кой образец) да бъде вписан техния опит и длъжностни хара 
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• Отговор 1: Възложителя не е определял критерии за подбор съобразно чл.63, ал.1, т.5 от 
ЗОП, поради което не е необходимо участниците да представят информация във чл.65 и чл.65 
ЗОП. Съгласно раздел „III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" от 
документацията за участие в т.6 на стр. 7, Възложителя е посочил: („Участниците 
задължително представят в техническото си предложение, необходимата информация за екипа 
който ще бъде ангажиран с поръчката, съгласно изискванията посочени в| техническата 
спецификация". 

Забележка: Участниците задължително представят информация за Екипа за изпълнение на 
поръчката, в техническото предложение за изпълнение на поръчката, като представят 
информация за имена на лицата посочени като експерти, заедно с представяне на 
информация удостоверяваща минималните изисквания за всеки от тях. Копие на дитоми 
и/ши сертификати и/ши трудови ши осигурителни книжки и/ши автобиографии или други 
документи удостоверяващи посочената информация 
Едно лице може да изпълнява повече от една функция, стига да покрива минималните 
изисквания за нея. 

Относно ключов експерт в областта на одита, следва да се вземе под внимание текста 
заложен в техническата спецификация: „Важно!! Поне един от членовете на одиторският 
екип следва да е квалифициран одитор ши да притежава съответна еквивалентна 
сертификация, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица ши да 
притежава поне един от следните сертификати: 
Сертификат от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС); 
Сертификат АССА ( Association of Chartered Certified Accountants); 
Сертификат (Certified Internal Auditor, CIA); 
Сертификат (Certified Government Auditing Professional, CGAP); 
Други еквивалентни сертификати, издавани от други държави-членки на ЕС", а не текста 
посочен на стр.7 от документацията поради допусната техническа грешка. 
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


