
Препис-извлечение 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 2 

 
 Днес, 03.10.2014 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“. 

 

  

На 18.08.2014 год. въз основа на решение на комисията от Протокол № 1 от 

16.09.2014 год. бе изпратено писмо до следните фирми „АБВП – одит стандарт“ ООД, 

„Финанс одит консулт 2002“ ООД, „Ю ейч уай брейн сторм консулт“ ООД, „Одит 

консулт МД“ ЕООД, „ММТ електроник“ ООД, „Анед“ ООД, „Профит“ ООД, „Одит 

адвайзерс“ ООД, „Баланс М“ ЕООД, „Глобъл одит сървисез“ ООД и „Акаунтис“ ЕООД 

с изх. № 80/598 от 18.09.2014 год. С писмото е изискано от фирмите да представят 

финансова обосновка  на офертата си по показател цена и по показател срок на 

изпълнение, тъй като комисията установи, че оферта на участник съдържа предложение 

с числово изражение, което подлежи на оценяване е с повече от 20 на сто 

по.благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за 

оценка. 

Писмата са изпратени на посочените от фирмите имейли на 19.09.2014 год., като 

на участниците е предоставен срок от 5 работни дни за представяне на писмена 

обсновка. 

 

В указания срок са постъпили обосновки от следните фирми, както следва: 

1. Вх. № 94СС/20 от 24.09.2014 год. от фирма „АБВП – Одит стандарт“ ООД; 

2. Вх. № 26/318 от 25.09.2014 год. от фирма „ММТ електроник“ ООД; 

3. Вх. № 26/317 от 25.09.2014 год. от фирма „Профит“ ООД; 

4. Вх. № 26/316 от 25.09.2014 год. от фирма „Акаунтис“ ЕООД; 

5. Вх. № 26/319 от 26.09.2014 год. от фирма „Глобъл одит сървисез“ ООД; 

6. Вх. № 26/320 от 29.09.2014 год. от фирма „Финанс одит консулт 2002“ ООД. 

 

В указания срок не са постъпили финансови обосновки от следните фирми, 

както следва: „Ю ейч уай брейн сторм консулт“ ООД, „Одит консулт МД“ ЕООД, 

„Анед“ ООД,  „Одит адвайзерс“ ООД, „Баланс М“ ЕООД . 

Комисията единодушно реши, че предвид неизпълнение изискванията на 

Възложителя и невъзможността комисията да направи преценка дали предложенията от 

офертата по критерий цена и срок на изпълнение са обективни с оглед оригинално 

решение за изпълнение на поръчката, наличие на благоприятни условия на участника и 

на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани от 

участие фирмите, които не са представили обосновка. 

Предлага на Възложителя да отстрани от участие следните фирми, както следва: 

„Ю ейч уай брейн сторм консулт“ ООД, „Одит консулт МД“ ЕООД, „Анед“ ООД,  

„Одит адвайзерс“ ООД, „Баланс М“ ЕООД . 



Комисията разгледа обосновките на фирмите, които са ги представили, както 

следва:  

 

1. Вх. № 94СС/20 от 24.09.2014 год. от фирма „АБВП – Одит стандарт“ 

ООД -  

2. Вх. № 26/318 от 25.09.2014 год. от фирма „ММТ електроник“ ООД; 

3. Вх. № 26/317 от 25.09.2014 год. от фирма „Профит“ ООД; 

4. Вх. № 26/316 от 25.09.2014 год. от фирма „Акаунтис“ ЕООД; 

5. Вх. № 26/319 от 26.09.2014 год. от фирма „Глобъл одит сървисез“ ООД; 

6. Вх. № 26/320 от 29.09.2014 год. от фирма „Финанс одит консулт 2002“ 

ООД. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на обосновката на „АБВП – Одит стандарт” 

ООД. Фирмата е посочила, че е определила възнаграждението си по договора, което е 

изчислено на база 240 работни одиторски часа по 40  лв. и административни разходи 

200 лв. и се получава възнаграждението, което се предлага от фирмата. Предложения 

срок е 30 работни дни. В своята обосновка участникът е посочил, че разполага с 

изключително богат опит и практика, базирани знание и добри практики, натрупани по 

проекти, уменията на подробно планиране и техническо осигуряване, които ще 

позволява на участника за кратко време да добият представа за проекта и изпълнение 

на одита в съответствие с Етичния кодекс на професианалните счетоводители и 

Международните стандарти. Описват, че нямат финансови интереси към фонда, които 

биха повлияли негативно на одитния ангажимент. Описан е подхода за определяне на 

възнаграждението . Участникът описа, че поради дългогодишния опит, за всеки проект 

се разработват балансирани комбинации от различни корпоративни техники за 

извършване на аналитични и детайлни процедури. Изтъкнато е, че участникът спазва 

най-добрите практики при изпълнение на одиторски програми, където са обхванати 

най-добрите практики при изпълнението на одиторски ангажименти.  

Не приемам писмената обосновка на участника „АБВП – Одит стандарт“ ООД, 

със следните мотиви: 

Участникът е представил писмена обосновка, в която изтъква, като 

обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП изключително 

богат опит и практика, базирани на знание и добри практики, натрупани по 

проекти, уменията на подробно планиране и техническо програмно осигуряване, 

които ще позволява на участника за кратко време да добият представа за 

проекта. Последното може да бъде счетено за активи на участника, които да 

позволят по-качествено изпълнение на поръчката или дори по-бързо, по-

ефективно. Със сигурност обаче това не е от характера да повлияе по-ниската 

цена на услугата. Участникът е изтъкнал, като обективни обстоятеслтва по 

смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП използване на натрупан опит при изпълнение 

на одитни ангажименти сходни с предмета на поръчката. По отношение на 

посочените обстоятелства следва да се изтъкне, че натрупаният опит в 

извършването на одитни ангажименти е от естеството да доведе до качествено 

изпълнение на поръчката и/или до намаляване на сроковете за изпълнението й, но 

не и до значително по-ниска цена. На няколко места в своята обосновка, 

участникът е изложил, че техническото му предложение води до и по-ниската 

предложена цена. Комисията не е приела за обективна и логично обвързана 

ситуация, в която участникът излага своите умения, опит, професионализъм и др. 

с по-ниска предложена цена. Последното не отговаря на търговските практика и 

логика. Следва и да се добави, че в предложената обосновка не се изтъква нито как 



изброените качества биха довели до по-ниска цена. Комисията е счела, че това не 

е извършено, защото е логически невъзможно, поради което не смята, че за 

участника са налице обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП, които да й позволят 

да предложени по-ниска цена от средната на останалите участници. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на обосновката на фирма „ММТ 

електроник” ООД. Фирмата е посочила, че срока на изпълнение е в размер на 5 работни 

дни при участие на трима одитори по 8 часов работен ден или 120 човекочаса за одит 

по един договор. При определяне на цената са взети предвид бюджета на фонда за 2014 

год. и са го изчислили като процентно съотношение от бюджета на фонда за 2014 год. 

Посочено е, че фирмата има богат практически опит в цялото приложно поле на 

одитния процес, като е извършвала одити по оперативни програми с община Дупница и 

Кърджали. Посочено е, че разполагат с изготвени процедури, контролни листа и 

предвалително утвърдена методология, опитни експерти. Посочено е, че срока на 

изпълнение е обвързан с опитността и изпълнение на одити по оперативни програми с 

доста по-обемна първична документация.  

 

Не приемам писмената обосновка на участника „ММТ електроник“ ООД, със 

следните мотиви: 

Участникът е представил писмена обосновка, в която изтъква, като 

обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП изключително 

богат опит и практика, базирани на знание и добри практики, натрупани по 

проекти, уменията на подробно планиране и техническо програмно осигуряване, 

които ще позволява на участника за кратко време да добият представа за 

проекта. Последното може да бъде счетено за активи на участника, които да 

позволят по-качествено изпълнение на поръчката или дори по-бързо, по-

ефективно. Със сигурност обаче това не е от характера да повлияе по-ниската 

цена на услугата. Участникът е изтъкнал, като обективни обстоятеслтва по 

смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП използване на натрупан опит при изпълнение 

на одитни ангажименти сходни с предмета на поръчката. По отношение на 

посочените обстоятелства следва да се изтъкне, че натрупаният опит в 

извършването на одитни ангажименти е от естеството да доведе до качествено 

изпълнение на поръчката и/или до намаляване на сроковете за изпълнението й, но 

не и до значително по-ниска цена. Комисията не е приела за обективна и логично 

обвързана ситуация, в която участникът излага своите умения, опит, 

професионализъм и др. с по-ниска предложена цена. Последното не отговаря на 

търговските практика и логика. Следва и да се добави, че в предложената 

обосновка не се изтъква нито как изброените качества биха довели до по-ниска 

цена. Комисията е счела, че това не е извършено, защото е логически невъзможно, 

поради което не смята, че за участника са налице обстоятелства по чл. 70, ал. 2 

от ЗОП, които да й позволят да предложени по-ниска цена от средната на 

останалите участници. В конкретния случай се касае за извършване на одити  по 

договори от 2007 до 2012 год., т.е. сключени по оперативни програми съответно 

от 2007-2012 год., като с оглед на неточната преценка на ценовото обосновка към 

бюджета на фонда за 2014 год. е некоректно. Следва да се вземе предвид, че 

фирмата е със седалище Стара Загора, не са предвидени разходи по обосновката за 

квартира, пътни, дневни и други разходи, няма разбивка на предложената цена на 

човекочасове от където комисията не може да направи извод дали има 

оригиналност на решението за изпълнение на поръчката и какво е то. 

 



 

 Комисията пристъпи към разглеждане на обосновката на фирма „Профит” ООД . 

Фирмата е посочила, че е изаботена методология за провеждане на одита на проекта, 

като изброените точки от 1.3. до 1.6. не се отнасят до одита по договори във фонда. 

Следва да се вземе предвид, че договорите подлежащи на одит за двуетапни, като има 

междинен одит след първата година и окончателен одит след втората година, като 

бенефициентите представят междинен и окончателен отчет, които съдържа всички 

необходими документи за одита на хартиен носител, като не се извършват проверки на 

място, не настъпва конкретното събитие и след това да се представят документи, не се 

изпращат на одитния екип сканирани документи работни и първични, тъй като 

отчетите са обемни и фонда не разполага с техническа възможност за това, поради 

което бърз достъп независимо от местоположението е невъзможен. Също не е отчетено, 

че е забранено изнасянето на документация, я одита следва да се извърши на място в 

сградата на фонда, като фонда обезпечава с оборудване одитния екип. Фирмата не е 

представила обосновка на срока на изпълнение. Посочено е, че фимата е 

сертифицирана и има методология, софтуер и фирмени наръчници. Наличие на внедрен 

специализиран софтуер, който обхваща всички дейности, свързани с одитната дейност. 

Посочено е, че е наличие на икономичност на разходите, свързани с пътуванията на 

експертите при посещения на място, което в конкретния случай не е необходимо, 

икономичност и поради използване на собствени есурси – персонал. Посочено е, че 

имат добра пепутация и получена държавна помощ, които биха довели до по-ниската 

предложена цена, като са представени сертификати и препоръки. 

 

Не приемам писмената обосновка на участника „Профит“ ООД, със следните 

мотиви: 

Участникът е представил писмена обосновка, в която изтъква, като 

обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП изключително 

богат опит и практика, базирани на знание и добри практики, натрупани по 

проекти, уменията на подробно планиране и техническо програмно осигуряване, 

които ще позволява на участника за кратко време да добият представа за 

проекта. Последното може да бъде счетено за активи на участника, които да 

позволят по-качествено изпълнение на поръчката или дори по-бързо, по-

ефективно. Със сигурност обаче това не е от характера да повлияе по-ниската 

цена на услугата. Участникът е изтъкнал, като обективни обстоятеслтва по 

смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП използване на натрупан опит при изпълнение 

на одитни ангажименти сходни с предмета на поръчката. По отношение на 

посочените обстоятелства следва да се изтъкне, че натрупаният опит в 

извършването на одитни ангажименти е от естеството да доведе до качествено 

изпълнение на поръчката и/или до намаляване на сроковете за изпълнението й, но 

не и до значително по-ниска цена. Комисията не е приела за обективна и логично 

обвързана ситуация, в която участникът излага своите умения, опит, 

професионализъм и др. с по-ниска предложена цена. Последното не отговаря на 

търговските практика и логика. Следва и да се добави, че в предложената 

обосновка не се изтъква нито как изброените качества биха довели до по-ниска 

цена. Комисията е счела, че това не е извършено, защото е логически невъзможно, 

поради което не смята, че за участника са налице обстоятелства по чл. 70, ал. 2 

от ЗОП, които да й позволят да предложени по-ниска цена от средната на 

останалите участници. 

 



Комисията разгледа обосноваката на фирма „Акаунтис” и счита, че фирмата в 

пълна степен предлага ценово предложение и срок за изпълнение на поръчката при 

които да се постигне в максимална степен изпълнение на одитоския ангажимент, като в 

рамките на срока на договора бъдат извършени одити по всички предвидени 850 

договора. 

 Комисията единодушно реши, че приема финансовата обосновка на фирма 

„Акаунтис” ООД. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на обосновката на фирма „Глобъл одит 

сървисез” ООД. Фирмата е посочила, че срока за изпълнение е 3 работни дни, а цената 

е калкулирана при 890 часа по 20 лв. без ДДС на час. В своята обосновка участникът е 

посочил, че разполага с изключително богат опит и практика, базирани знание и добри 

практики, натрупани по проекти, уменията на подробно планиране и техническо 

програмно осигуряване, които ще позволява на участника за кратко време да добият 

представа за проекта. В подкрепа на казаното са представени редица референции. 

Участникът описа, че поради дългогодишния опит, за всеки проект се разработват 

балансирани комбинации от различни корпоративни техники за извършване на 

аналитични и детайлни процедури. Посочено е, че дружеството разполага със 

софтуерни процедури, които оптимизират дейността на одит на финансовите отчети на 

дружества и одит на проекти. Изтъкнато е, че участникът спазва най-добрите практики 

при изпълнение на одиторски програми, където са обхванати най-добрите практики при 

изпълнението на одиторски ангажименти. Посочено е, че са проведени обучения на 

служителите за управление на проекти, на базата на който се изгражда унифициран 

модел на работа. В дружеството е внедрена система за качество, които е посочено като 

обективно обстоятелство по чл. 70, ал. 2 от ЗОП, наред с политиката на дружеството 

относно системата за контрол на качеството. Посочено е, че методологията на 

участника позволява да се оптимизират . По-нататък е направено изложение на 

дейностите и принципите, от които ще се ръководи участника, като това е определено 

като техническо решение, което определя предложената по-ниска цена. Посочено е, че 

участникът прилага конкретни решения и процедури, които пък създават изключително 

благоприятни условия за него. Отново, като обстоятелства водещи до икономичност, 

участникът и изложил своят солиден опит, софтуерните си продукти, технологии и 

методики за управление на проекти.  

Не приемам писмената обосновка на участника „Глобал Одит Сървисес“ ЕООД, 

със следните мотиви: 

Участникът е представил писмена обосновка, в която изтъква, като 

обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП изключително 

богат опит и практика, базирани на знание и добри практики, натрупани по 

проекти, уменията на подробно планиране и техническо програмно осигуряване, 

които ще позволява на участника за кратко време да добият представа за 

проекта. Последното може да бъде счетено за активи на участника, които да 

позволят по-качествено изпълнение на поръчката или дори по-бързо, по-

ефективно. Със сигурност обаче това не е от характера да повлияе по-ниската 

цена на услугата. Участникът е изтъкнал, като обективни обстоятеслтва по 

смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП използване на натрупан опит при изпълнение 

на одитни ангажименти сходни с предмета на поръчката, използване на 

специализиран софтуер за изпълнение на ангажимента. По отношение на 

посочените обстоятелства следва да се изтъкне, че натрупаният опит в 

извършването на одитни ангажименти е от естеството да доведе до качествено 

изпълнение на поръчката и/или до намаляване на сроковете за изпълнението й, но 



не и до значително по-ниска цена. На няколко места в своята обосновка, 

участникът е изложил, че техническото му предложение води до и по-ниската 

предложена цена. Комисията не е приела за обективна и логично обвързана 

ситуация, в която участникът излага своите умения, опит, професионализъм и др. 

с по-ниска предложена цена. Последното не отговаря на търговските практика и 

логика. Следва и да се добави, че в предложената обосновка не се изтъква нито как 

изброените качества биха довели до по-ниска цена. Комисията е счела, че това не 

е извършено, защото е логически невъзможно, поради което не смята, че за 

участника са налице обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от ЗОП, които да й позволят 

да предложени по-ниска цена от средната на останалите участници. 

 

 Комисията пристъпи към азглеждане на обосновката на фирма „Финанс одит 

консулт 2002” ООД. Фирмата е посочила, че срока на изпълнение на одита на един 

договор е 7 дни, като в програмата на един одит включват 280 човекочаса и разбивка и 

финансова обосновка на цената, като са предвидени и разходи за командировки. 

Участникът е посочил, че е предложено оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, базирано на обстоятелството, че участникът изгражда 

индивидуална одиторска стратегия за всеки ангажимент и разработва план на одита, за 

да определи основните елементи на планирането на одита съгласно приложимите 

одиторски стандарти. Участникът е посочил, че придобиването на разбиране на 

предмета на поръчката и другите обстоятелства, свързани с ангажимента са съществена 

част от планирането и изпълнениението му, за да се идентифицират и оценят рисковете 

и да се разработят и изпълнят допълнителни процедури за събиране на доказателства. 

Участникът е посочил, че е предложил техническо решение за изпълнение на 

поръчката, което се основава на използваната от участника методология, която 

представлява всеобхватна система, обобщаваща концепциите за одиторски риск и 

основни твърдения, съобразени с Международните одитни стандарти. В подборната си 

писмена обосновка участникът е посочил, че са налице изключително благоприятни 

условия за участника, изразяващи се в богатия опит по сходни проекти. Участникът 

сочи обстоятелството, че работещите за него одитори разполагат с богат опит в одита 

на финансирания по европейски програми, като подчертава, че разполага със сключени 

и изпълнени договори за одит на проекти, както и с договори в процес на изпълнение. В 

подборната си писмена обосновка участникът е посочил наличие на обстоятелства, 

свързани с икономичност при изпълнението на обществената поръчка. Участникът 

сочи, че разполага с необходимия квалифициран персонал от експерт-счетоводители, 

одитори и юристи с дългогодишен опит и стаж при одитирането на разходите по 

подобни проекти. Участникът е посочил факторите, които според него водят до 

значително снижаване на себестойността на предоставяните от него одиторски услуги, 

а именно: обстоятелството, че участникът разполага със специализиран софтуер, който 

позволява лесна автоматична обработка на данни, прилагане на статистически извадки 

и анализи;  ползване на постоянен интернет базиран мониторинг на документооборота 

и работа със сканирани счетоводни документи; обстоятелството, че участникът 

разполага с разработени процедури и контролни листи за изпълнение на ангажимента; 

квалифицирани специалисти с богат опит при изпълнение на подобни ангажименти, 

организация на дейностите по осъществяване на обществената поръчка по начин, който 

позволява възможно най-ефективното и резултатно използване на предвидените 

ресурси и постигането на качествени резултати. Участникът е изложил в табличен вид 

видовете дейности по одит на проекта, които участникът предлага да извърши, и 

тяхната последователност и количеството човеко-часове, които ще отнеме 

извършването на всяка конкретна дейност. При изчисляването и калкулирането на 



средната себестойност на един работен човеко-час при направените от участника 

анализи на ежемесечните разходи във връзка с едно заето лице участникът е заложил 

следните стойности на средната работна заплата на член от одиторския екип, разходите 

за осигурителни фондове, разходите за комуникационни услуги, разходите за горива и 

транспорт, разходите за командировка, амортизационни отчисления, други 

административни разходи и заложената печалба за дружеството от приблизително 40%. 

Не приемам писмената обосновка на участника „Финанс Одит Консулт 2002“ 

ООД, със следните мотиви: 

От представеното комисията е заключила, че участникът не е направил 

ясно разграничение между същността на подробната писмена обосновка и 

техническото предложения. Обосновката на участника представлява резюме на 

техническото му предложение, като е направен опит последното да бъде 

поставено под хипотезите на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Комисията не е успяла да 

намери обстоятелства, които да позволяват отклонение на цената от 

допустимото в чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Участникът е представил писмена обосновка, 

в която изтъква като обективно обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 

ЗОП изграждането на индивидудална одиторска стратегия за ангажимента, 

разработване на план на одита, придобиването на разбиране на предмета на 

поръчката и другите обстоятелства, с цел идентифициране и оценка на 

рисковете и разработване и изпълнение на допълнителни процедури за събиране на 

доказателства, извършване на проверки, изготвяне на междинни одитни доклади, 

междинни шестмесечни доклади и окончателен одитен доклад. Посочените от 

участника обстоятелства, не съставляват обективни обстоятелства, свързани с 

оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, доколкото 

посочените от участника обстоятелства съставляват етапи/фази на одитния 

ангажимент и одитни проверки/дейности, които ще бъдат извършени при 

изпълнение на одитния ангажимент. Подобни предложения са направени в 

предложенията на допуснатите участници, тъй като последното съставлява 

елемент на оценка на предложението съгласно методиката за оценка на 

офертите, поради което в него липсва елементът на оригиналност, за който 

участникът твърди. Описаното не е и решение. Използването на одиторска 

стратегия не е решение, а е изискан от възложителя подход за изпълнението на 

предмета на поръчката. Нататък, участникът изтъкнал като обективно 

обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2 ЗОП използваната от участника 

методология. Участникът е посочил компонентите на прилаганата от него 

методология, които по своята същност преповтарят етапите на изпълнение на 

текущ одит, поради което не могат да бъдат счетени за обективни 

обстоятелства, свързани с техническото решение. Участникът е представил 

писмена обосновка, в която изтъква като обективни обстоятелства по смисъла 

на чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП богатият опит на участника. По отношение на това 

следва да се изтъкне, че натрупаният опит на участника и на неговите 

служители в извършването на одитни ангажименти е от естеството да доведе 

до качествено изпълнение на поръчкта и/или до намаляване на сроковете за 

изпълнението й, но не и до значително по-ниска цена. Също така участникът не е 

изложил начина, по който посочените от него обстоятелства оказват влияние 

при определяне на цената за изпълнение на одитния ангажимент, нито е указал 

взаимовръзката между посочените от него обстоятелства и значително по-

ниската предложена от него цена за изпълнението на същия. Обстоятелството, 

че участникът е изложил в табличен вид видовете дейности по одит на проекта, 

тяхната последователност и количеството човеко-часове по дейности, както и 



обстоятелството, че участникът е посочил стойностите  на средната работна 

заплата на член от одиторския екип, разходите за осигурителни фондове, 

разходите за комуникационни услуги, разходите за горива и транспорт, разходите 

за командировка, амортизационни отчисления, други административни разходи и 

заложената печалба за дружеството от приблизително 40%, по своя характер 

съставлява единствено калкулация на разходи и именно тях последният следва да 

обоснове. Участникът е посочил цифровата стойност на изброените от него 

разходи без да посочи обстоятелствата, довели именно до тази стойност на 

разходите, в случай че същите са основание за по-ниското му ценово предложение. 

Комисията единодушно реши, че не приема финансовите обосновки по критерий 

цена и срок на изпълнение на следните фирми, както следва: 

1. Вх. № 94СС/20 от 24.09.2014 год. от фирма „АБВП – Одит стандарт“ 

ООД -  

2. Вх. № 26/318 от 25.09.2014 год. от фирма „ММТ електроник“ ООД; 

3. Вх. № 26/317 от 25.09.2014 год. от фирма „Профит“ ООД; 

4. Вх. № 26/319 от 26.09.2014 год. от фирма „Глобъл одит сървисез“ 

ООД; 

5. Вх. № 26/320 от 29.09.2014 год. от фирма „Финанс одит консулт 2002“ 

ООД. 

Комисията извърши установи, че до класиране са допуснати следните фирми: 

1. „Акаунтис“ ЕООД; 

2. „Рис одит“ ООД 

Комисията пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите фирми, както 

следва: 

1. „Акаунтис“ ЕООД 

2. „Рис одит“ ООД 

Оценяване на офертата на „Акаунтис“ ЕООД по критерий квалификация на 

кандидата – 10 т. 

Дейности по контрол на изразходваните средства – 18 т. 

Цена – 10 т. или обща оценка – 38 т. 

Оценяване на офертата на „Рис одит“ ООД по критерий квалификация на 

кандидата – 10 т. 

Дейности по контрол на изразходваните средства – 20 т. 

Цена – 7,5 т. или обща оценка 37.50 т. 

Комисията извърши класиране на офертите, както следва: 

Първо място – „Акаунтис“ ЕООД – 38 т. 

Второ място – „Рис одит“ ООД – 37.50 т. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с фирмата класирана на 

първо място – „Акаунтис“ ЕООД. 

Комисията поради изчерпване на работата си закри заседанието в 16.30 часа на 

03.10.2014 год. 

 

Председател: 

/п/ 

       

Членове: 

     1.  

     /п/ 

     2.  

     /п/ 



     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


