
Препис -извлечение 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 

 

 
 Днес, 16.09.2014 год. в 11.00 часа, в гр. София, бул. “Александър Стамболийски” 

№ 239Б, ет.4, зала – Фонд „Научни изследвания“ се проведе заседание на комисия, 

назначена със Заповед № РД 01-56 от 16.09.2014 год. на Управителя на Фонд „Научни 

изследвания“, по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана,  

с предмет:  „Одит на извършените разходи по проект“. 

 

  

Към 14.00 часа на 12.09.2014 год. в деловодството на Фонд „Научни 

изследвания“  са подадени следните оферти за участие в процедурата, а именно: 

 

Вх. № ОП 01/07 от 10.09.2014 год., 16.11 часа от фирма ”АБВП – Одит стандарт” 

ООД, гр. София, ул. „Симеон Радев” № 40, вх. Б, ап.42, тел. 088 909 696, факс 02 

8552129; 

Вх. № ОП 01/ 08 от 11.09.2014 год., 10.44 часа от фирма “Финанс одит консулт 

2002” ООД,  гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 122, вх. Б, ап.80, тел. 

052 991 214, факс 052 721540; 

Вх. № ОП 01/ 09 от 11.09.2014 год. в 15.35 часа от фирма  „Ю ейч уай брейн 

сторм консулт” ООД, гр. София, ж.к.“ Младост“ 1А, бл. 505а, вх. 2 тел. 02 8099740 и 

факс 02 8099759; 

Вх. № ОП 01/10 от 12.09.2014 год. в 10.01 часа от фирма „Одит консулт  МД“ 

ЕООД, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 65, вх. В, ет.5, офис 6,  тел. 02 4010438, 

факс 02 9868516; 

Вх. № ОП 01/11 от 12.09.2014  год. в 10.18 часа от фирма „ММТ-Електроник” 

ООД, гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов“ № 44, ет.4, ап.11, тел. 0886 869 806, 042 

980675; 

Вх. № ОП01/12 от 12.09.2014 год. в 10.20 часа от фирма „Анед“ ЕООД, гр. 

София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 51А, ет.4, ап.24, тел. 02 8876121; 

Вх. № ОП01/13 от 12.09.2014 год. в 10.25 часа от фирма „Профит“ ООД, гр. 

Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 16а, тел. 056 880126 и факс 056 880126; 

Вх. № ОП01/14 от 12.09.2014 год. в 10.27 часа от фирма „ Одит Адвайзерс“  

ООД, гр. София, ж.к. „Бокар“, бул.“ България“  № 21, тел. 02 9474011 и факт 02 

9474027; 

Вх. № ОП01/15 от 12.09.2014 год. в 11.17 часа от фирма „Баланс –М“ ЕООД, гр. 

София, ул. „ Райко Даскалов“ № 1, вх. Б, ет.2, ап.18, тел. 02 987 55 22, факс 02 987 64 

46; 

Вх. № ОП01/16 от 12.09.2014 год. в 13.34 часа от фирма „Рис одит“ ЕООД, гр. 

София, бул. „Тотлебен“ № 28, ет.3, офис 4,; 

Вх. № ОП 01/17 от 12.09.2014 год. в 13.36 часа от фирма „Глобъл одит сървисез“ 

ООД, гр. София, ул.“ Златен рог“ № 12, тел. 02 950 64 00, факс 02 950 64 02; 

Вх. № ОП01/18 от 12.09.2014 год. в 13.52 часа от фирма“ Акаунтис“ ЕООД, гр. 

София, ж.к. „Надежда“, бл. 219, вх. А, ет.3, ап.5, тел. 0888 96 50 91; 



 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, 

като отварянето на офертите се извършва в условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП. На 

отварянето на офертите не присъстваха представители на фирмите-участници. 

 

Вх. № ОП 01/07 от 10.09.2014 год., 16.11 часа от фирма ”АБВП – Одит стандарт” 

ООД, гр. София, ул. „Симеон Радев” № 40, вх. Б, ап.42, тел. 088 909 696, факс 02 

8552129; 

 

Вх. № ОП 01/ 08 от 11.09.2014 год., 10.44 часа от фирма “Финанс одит консулт 

2002” ООД, гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 122, вх. Б, ап.80, тел. 052 991 214, 

факс 052 721540; 

 

Вх. № ОП 01/ 09 от 11.09.2014 год. в 15.35 часа от фирма  „Ю ейч уай брейн 

сторм консулт” ООД, гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 505а, вх. 2 тел. 02 8099740 и факс 

02 8099759; 

 

Вх. № ОП 01/10 от 12.09.2014 год. в 10.01 часа от фирма „Одит консулт МД“ 

ЕООД, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 65, вх. В, ет.5, офис 6,  тел. 02 4010438, 

факс 02 9868516; 

 

Вх. № ОП 01/11 от 12.09.2014  год. в 10.18 часа от фирма „ММТ-Електроник” 

ООД, гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов“ № 44, ет.4, ап.11, тел. 0886 869 806, 042 

980675; 

 

Вх. № ОП01/12 от 12.09.2014 год. в 10.20 часа от фирма „Анед“ ЕООД, гр. 

София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 51А, ет.4, ап.24, тел. 02 8876121; 

 

Вх. № ОП01/13 от 12.09.2014 год. в 10.25 часа от фирма „Профит“ ООД, гр. 

Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 16а, тел. 056 880126 и факс 056 880126; 

 

Вх. № ОП01/14 от 12.09.2014 год. в 10.27 часа от фирма“ Одит Адвайзерс“ ООД, 

гр. София, ж.к.“ Бокар, бул. България“ № 21, тел. 02 9474011 и факт 02 9474027; 

 

Вх. № ОП01/15 от 12.09.2014 год. в 11.17 часа от фирма „Баланс –М“ ЕООД, гр. 

София, ул.“ Райко Даскалов“ № 1, вх. Б, ет.2, ап.18, тел. 02 987 55 22, факс 02 987 64 46; 

 

Вх. № ОП01/16 от 12.09.2014 год. в 13.34 часа от фирма „Рис одит“ ЕООД, гр. 

София, бул. „Тотлебен“ № 28, ет.3, офис 4; 

 

Вх. № ОП 01/17 от 12.09.2014 год. в 13.36 часа от фирма „Глобъл одит сървисез 

„ООД, гр. София, ул.“ Златен рог“ № 12, тел. 02 950 64 00, факс 02 950 64 02; 

 

Вх. № ОП01/18 от 12.09.2014 год. в 13.52 часа от фирма „Акаунтис“ ЕООД, гр. 

София, ж.к. „Надежда“, бл. 219, вх. А, ет.3, ап.5, тел. 0888 96 50 91; 

 

 След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения, но 

поради липса на представители на фирмите – участници ценовите предложения и 

техническото предложение се подписа от членовете на комисията. 



 Комисията разгледа подадените оферти, като провери наличността на 

изисканите документи, които следва да се съдържат към офертата и установи следното: 

 

Вх. № ОП 01/07 от 10.09.2014 год., 16.11 часа от фирма ”АБВП – Одит стандарт” 

ООД, гр. София, ул. „Симеон Радев” № 40, вх. Б, ап.42, тел. 088 909 696, факс 02 

8552129 – наличие на всички изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП 01/ 08 от 11.09.2014 год., 10.44 часа от фирма “Финанс одит консулт 

2002” ООД, гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 122, вх. Б, ап.80, тел. 052 991 214, 

факс 052 721540 - – наличие на всички изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП 01/ 09 от 11.09.2014 год. в 15.35 часа от фирма  „Ю ейч уай брейн 

сторм консулт” ООД, гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 505а, вх. 2 тел. 02 8099740 и факс 

02 8099759 -– наличие на всички изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП 01/10 от 12.09.2014 год. в 10.01 часа от фирма „Одит консулт МД“ 

ЕООД, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 65, вх. В, ет.5, офис 6,  тел. 02 4010438, 

факс 02 9868516 - – наличие на всички изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП 01/11 от 12.09.2014  год. в 10.18 часа от фирма „ММТ-Електроник” 

ООД, гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов“ № 44, ет.4, ап.11, тел. 0886 869 806, 042 

980675 -– наличие на всички изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП01/12 от 12.09.2014 год. в 10.20 часа от фирма „Анед“ ЕООД, гр. 

София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 51А, ет.4, ап.24, тел. 02 8876121 - – наличие на всички 

изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП01/13 от 12.09.2014 год. в 10.25 часа от фирма „Профит“ ООД, гр. 

Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 16а, тел. 056 880126 и факс 056 880126-– наличие на 

всички изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП01/14 от 12.09.2014 год. в 10.27 часа от фирма“ Одит Адвайзерс“ ООД, 

гр. София, ж.к.“ Бокар, бул. България“ № 21, тел. 02 9474011 и факт 02 9474027 – 

наличие на всички изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП01/15 от 12.09.2014 год. в 11.17 часа от фирма „Баланс –М“ ЕООД, гр. 

София, ул.“ Райко Даскалов“ № 1, вх. Б, ет.2, ап.18, тел. 02 987 55 22, факс 02 987 64 46 

– наличие на всички изискуеми документи към офертата. 

 

Вх. № ОП01/16 от 12.09.2014 год. в 13.34 часа от фирма „Рис одит“ ЕООД, гр. 

София, бул. „Тотлебен“ № 28, ет.3, офис 4 – наличие на всички изискуеми документи 

към офертата. 

 

 

Вх. № ОП 01/17 от 12.09.2014 год. в 13.36 часа от фирма „Глобъл одит сървисез 

„ООД, гр. София, ул.“ Златен рог“ № 12, тел. 02 950 64 00, факс 02 950 64 02 – наличие 

на всички изискуеми документи към офертата. 

 



Вх. № ОП01/18 от 12.09.2014 год. в 13.52 часа от фирма „Акаунтис“ ЕООД, гр. 

София, ж.к. „Надежда“, бл. 219, вх. А, ет.3, ап.5, тел. 0888 96 50 91 – наличие на всички 

изискуеми документи към офертата. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и установи, 

че предложените срокове за изпълнение на участникците са в широк диапазон, като 

участник е предложил срок на изпълнение с повече от 20 на сто по -  благоприятно от 

средната стойност от предложените от останалите участници по показател срок на 

изпълнение. 

 Предвид горното комисията единодушно реши да се изиска подробна писмена 

обосновка по отношение на този критерии и на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП да се 

изпратят писма до фирмите-участници по емайл, като им даде възможност в 5 работни 

дни от получаване на писмото да представят подробна писмена обосновка. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение и установи, че 

предложените цени за изпълнение на услугата за една година на участникците са в 

широк диапазон, като участник е предложил цена с повече от 20 на сто по -  

благоприятно от средната стойност от предложените от останалите участници по 

показател цена. 

 Предвид горното комисията единодушно реши да се изиска подробна писмена 

обосновка по отношение на този критерии и на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП да се 

изпратят писма до фирмите-участници по емайл, като им даде възможност в 5 работни 

дни от получаване на писмото да представят подробна писмена обосновка. 

 

Комисията определи дата, час и място на второто си заседание, което ще се 

състои на 03.10.2014 год. от 11.00 часа в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. 

София, бул. „Александър Стамболийски” № 239Б, зала, 4 етаж, на което заседание ще 

бъдат разгледани представените писмени обосновки от участниците и ще бъде 

извършено разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците. 

 

 Комисията поради изчерпване на работата си закри заседанието в 14.30 часа на 

16.09.2014 год. 

 

 

 

 

Председател: 

/п/ 

       

Членове: 

     1.  

     /п/ 

     2.  

     /п/ 

     

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


