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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 
Относно ограничена процедура  

за избор на изпълнител на поръчка с предмет 
 

„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2020 г.“ 
 

 
Уважаеми Госпожи и Господа, 
 
По-долу Ви представяме отговори на поставени въпроси от заинтересовани лица относно 
обявената процедура: 
 
Въпрос 1:  
„В публикуваната покана за участие в ограничена процедура за възлагане на поръчка и 
прилежащата Тръжна документация за участие в ограничена процедура за избор на 
изпълнител на поръчка с предмет „Избор на одитор/специализирано одиторско предпри-
ятие за 2020 г.“ не е обявена прогнозна стойност на поръчката. 
 
В раздел II КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, т. 8 Цена е посочено следното: „Цените, 
посочени в Търговското предложение (Приложение 2), трябва да включват всички 
разходи на изпълнителя по изпълнение предмета на поръчката по настоящата 
процедура. Цените следва да бъдат твърдо фиксирани и неподлежащи на корекции до 
изтичане срока на договора. Начинът на плащане е посочен също в Търговското 
предложение. Договорът ще се сключи при цена и начин на плащане, посочени в 
Търговското предложение (Приложение 2). В договора не се попълва цена.“ 
 
Моля за разяснение дали непосочването на прогнозната стойност се дължи на пропуск в 
тръжната документация или произтича от прилагания ред на възлагане на поръчката 
чрез ограничена процедура? Има ли максимална стойност на предлаганите цени от учас-
тниците, надвишаването на която би довело до тяхното отстраняване?“ 
 
Отговор 1: 
Обявената ограничена тръжна процедура се провежда по вътрешните правила на 
Овергаз – част от Системата за управление на качеството, съгласно които прогнозна 
стойност не се обявява. Има определен бюджет за дадената услуга, но тази информация 
не е публична. 
 
 
Въпрос 2:  
„В приложения образец на договор за извършване на независим финансов одит, раздел 
I, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, чл. 3, е уредено следното:  
„Приемането на ангажимента за извършване на независим финансов одит на годишните 
финансови отчети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за финансовите 2020 г., 2021г. и 2022 г., от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се документира с Писмо за поемане на одиторски ангажи-
мент, което представлява неразделна част от настоящия Договор.“ 
Моля за разяснение защо са посочени финансовите 2020 г., 2021г. и 2022 г., предвед че 
процедурата за избор на изпълнител по настоящата поръчка е единствено за 
финансовата 2020 г.“ 
 
Отговор 2: 
Посочването на финансовите 2020 г., 2021г. и 2022 г. е техничаска грешка. Чл. 3 от 
договора да се чете: 
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„Приемането на ангажимента за извършване на независим финансов одит на годишните 
финансови отчети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за финансовата 2020 г. от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се документира с Писмо за поемане на одиторски ангажимент, което 
представлява неразделна част от настоящия Договор.“ 
Прилагам нов образец на Договор с коригирания текст. 
 
 
 
       П 
 
Златомир Дойчев 
Председател „Тръжна комисия“ 
„Овергаз Мрежи” АД 


