
Събиране на оферти с предмет:  „Избор на  регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на 
„Сбалбб-Троян“ ЕООД за 2019г.“ 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: __________/П/_______________ 

                         Д – р Цв.ДУДЕВСКА, д.м. 

                              Управител на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД 

 

П Р О Т О К О Л №1 

 

Днес 22.10.2019 г. в изпълнение на Заповед № 120/14.10.2019 г. на Управителя 

на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, в 10:00 ч., в Конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ 

ЕООД, град Троян, ул.„Васил Левски” № 253, се събра комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Бонка ПЕТРОВА – Н-к АСФБ на СБАЛББ Троян 

2. Розита ДИМИТРОВА – счетоводител на СБАЛББ Троян 

 

Резервни членове: 

1. Таня ФИЛИПОВА – „Човешки ресурси“ 

 

със задача, съгласно разпоредбите на Раздел II, чл.36 от Вътрешните правила 

за управление цикъла на обществени поръчки в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, да 

разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в Процедура за събиране 

на оферти с предмет: „Избор на  регистриран одитор за проверка и заверка на 

годишния финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2019г.“. 

Заседанието беше открито и присъстващите се запознаха със състава и 

правилата за работа на комисията. 

Председателят на Комисията представи подадените оферти, 2 (два) броя, в 

запечатани, непрозрачни пликове. При приемане на офертите, същите са 

регистрирани във входящ регистър при деловодството на болницата, като върху 

плика е отбелязан входящият номер, датата и часа на получаването. 

Членовете на Комисията, след като получиха списъка с постъпилите оферти, 

попълниха декларации по реда на чл.51, ал.8 от ППЗОП. Попълнените и подписани 

декларации се приложиха към досието на организираната обществена поръчка. 

Бяха оповестени участниците, съгласно Входящия регистър на подадените 

оферти, а именно: 

Участник № 1 – „Бисиком-61” ООД, гр.София, с оферта Вх. № 266/21.10.2019 

г., 15:36ч.; 

Участник № 2 – „Инвестекс одит” ЕООД, гр.София, с оферта Вх. № 

268/21.10.2019 г., 15:56ч.; 

 

 

“Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Троян”ЕООД 

5600 гр.Троян , ул.”Васил Левски” №253 
Управител тел./факс 0670/6 49 85 

Централа тел. 0670/6 27 01(2)    Гл. счетоводител 0670/64973 
pulmohosptrojan@yahoo.com      www.sbalbb-troyan.com 
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При отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване 

ценовите предложения не присъстваха представители на участниците подали 

оферти или други лица.  

Комисията констатира, че всички оферти са представени в указания от 

Възложителя първоначален срок за получаване на офертите, публикуван в Профила 

на купувача, а именно 21.10.2019 г. 16:00 ч. Подадените оферти са представени на 

хартиен носител в запечатана, непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост. Върху 

плика участниците са посочили необходимата информация, изискуема от 

Възложителя. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, обявяване на 

съдържанието им и на ценовите предложение на всеки един от участниците. 

Участник № 1 – „Бисиком-61” ООД, гр.София, с оферта Вх. № 266/21.10.2019 

г., 15:36ч.; 

Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на 

изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията 

констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от 

Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя. В Техническото предложение е посочил Срок 

за изпълнение на услугата, считано от момента на сключване на договора – 100 (сто) 

работни дни, Срок на валидност на офертата 30 (тридесет) календарни дни. 

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като 

изчете предложената цена извършване на услугата, а именно 2 940,00 (две хиляди 

деветстотин и четиридесет) лева. 

Участник № 2 – „Инвестекс одит” ЕООД, гр.София, с оферта Вх. № 

268/21.10.2019 г., 15:56ч.; 

Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на 

изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията 

констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от 

Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя. В Техническото предложение е посочил Срок 

за изпълнение на услугата, считано от момента на сключване на договора – 100 (сто) 

работни дни, Срок на валидност на офертата 30 (тридесет) календарни дни. 

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като 

изчете предложената цена извършване на услугата, а именно 2 990,00 (две хиляди 

деветстотин и деветдесет) лева. 

Комисията след като разгледа и оцени офертите на всички участници, за 

всяка обособена позиция по отделно, както по техническа част така и по ценова част, 

прави следното класиране по избрания критерии – най-ниска цена: 

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „БИСИКОМ-61” ООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 
121012512, С ОФЕРТА ВХ. № 266/21.10.2019 Г., 15:36Ч., представлявана от Теодоси 
Неделчев Георгиев, с предложена най-ниска цена за изпълнение на услугата 
проверка и заверка на ГФО на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2019г., а именно 2 940,00 
(две хиляди деветстотин и четиридесет) лева. 

НА ВТОРО МЯСТО класира участника „ИНВЕСТЕКС ОДИТ” ЕООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 
203039206, С ОФЕРТА ВХ. № 268/21.10.2019 Г., 15:56Ч., , представлявана от Теодора 
Иванова Цветанова, с предложена цена за изпълнение на услугата проверка и заверка 
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на ГФО на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2019г., а именно 2 990,00 (две хиляди 
деветстотин и деветдесет) лева. 

 
 Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка 

с предмет: „Избор на  регистриран одитор за проверка и заверка на годишния 
финансов отчет (ГФО) на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД за 2019г.“, да бъде определен 

участника предложил най-ниска цена, а именно „БИСИКОМ-61” ООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 
121012512, представлявана от Теодоси Неделчев Георгиев. 

  

 

Протокола от работата на комисията, подписан от всички членове, да бъде 

предаден на Възложителя с цялата документация по разглеждането, оценката и 

класирането на офертите за Утвърждаване. 

   

Работата на Комисията приключи на 22.10.2019г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ________/П/___________      

адв. Павлин ПЕТКОВ  

 

 

ЧЛЕНОВЕ:______/П/_________    _______/П/__________ 

           Бонка ПЕТРОВА     Розита ДИМИТРОВА 

     

 

 

  

 

    
Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 


