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Заем №. 4854 BUL
Проект № P094018
Република България получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР)
за изпълнение на втория Проект за улесняване на търговията и транспорта (УТТЮЕ II) и предвижда да
използва част от средствата по проекта за заплащане на консултантски услуги. Проектът ще финансира
изграждането на съпътстваща инфраструктура към системата за обслужване чрез единен електронен
фиш на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници на ЕС, а услугите са
свързани с упражняване на съответния строителен надзор. Срокът за изпълнение на услугите ще бъде
четири месеца.
Министерство на финансите кани легитимни консултанти да изразят своя интерес за предоставяне
на услуги за „Упражняване на строителен надзор при изработване и монтаж на работни кабини за
обслужване чрез „Единен електронен фиш” на ГКПП на външните граници на ЕС”.
Заинтересованите консултанти следва да представят информация (в свободна форма), която потвърждава, че
притежават необходимата квалификация за изпълнение на услугите, а именно:






Кратък профил на консултанта – място и дата на регистрация, лиценз/и за извършване на
дейността, цялостен опит в областта на задачата, персонал (общ опит и квалификация на
основния персонал, брой години във фирмата), финансови възможности (годишен оборот за
последните три години);
Списък на подобни договори, изпълнени през последните три години – кратко описание на задачите,
включително име на възложителя, място, период на изпълнение и стойност, други;
Предлаган персонал за настоящата задача – списък на специалистите с подходящи умения,
включително данни за тяхната квалификация, правоспособност, опит в подобни консултантски
услуги, прослужени години във фирмата и т.н;
Препоръки от предишни възложители.

В допълнение към изискваната информация Консултантът може да представи брошури и други
подходящи документи. Консултантите може да се сдружават помежду си, за да повишат своята
квалификация.
Консултантът ще бъде избран в съответствие с процедурите на Световната банка, описани в
Указанията на Световната банка за избор на консултанти Guidelines: Selection and Employment of Consultants
by World Bank Borrowers, издание от м. май 2004 година.
Заинтересованите консултанти може да получат допълнително информация на посочения по-долу
адрес всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. местно време.
Писма за интерес следва да бъдат представени на посочения по-долу адрес преди края на работния
ден на 19 септември 2007 година.
Министерство на финансите на Република България (МФ)
Втори проект за улесняване на търговията и транспорта (УТТЮЕ II)
На вниманието на: Г-жа Недялка Чолакова, Ръководител проект УТТЮЕ II
ул. „Раковски” № 102, офис 305 (ул. Славянска 4)
1040 София, България
Тел: +359 (0)2 9859 2709; Факс: +359 (0)2 9859 2702
Ел. поща: N.Cholakova@minfin.bg
Интернет адрес: http://www.minfin.bg/

