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Предложен* ста/ншш/ми сията пот. А от настоящия протокол; 
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/дата и п^мЛкс// 

НЕ ОДОБРЯВАМ: 

Предложението на комисията гот, А и разпореждам на комисията 
да изеърши действията пот.1 от настоящия протокол; 

/дата и подпис/ 

П Р О Т О К О Л № 1 

Днес 06.01.2016 г., : 1:00 часа в сградата на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр.София, 
ул. "Иван Вазов" Кз 3, в ш. тълнение на Заповед Кя 4/05.01,2016 г. на Управителя на ,Д>ДЖ -
Товарни превози" ЕООД за провеждане на обществена поръчка на основание чл.14, ал. 5, т. 2 от 
Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на независим финансов одит на 
годишния финансов отчет на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2015 год.", се събра комисия в 
състав: 

1. Председател: Иван1 Велева - експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти" при 
„БДЖ-Товарни превози" ЕС ОД; 

Членове: 
2. Десислава Луканова - старши юрисконсулт в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" 

ЕООД; 
3. Румен Василев - ръководител отдел „Финансов мениджмънт", дирекция „Финанси и 

администрация" при „БДЖ- Товарни превози" ЕООД; 

I. Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час, 
съобразно Съобщение на възложителя с per. № 02-10-514/22.12.2015 г., публикувано в 
„Профил на купувача" от дата 22.12.2015 г. 

Обществената порока с горецитирания предмет се провежда на основание чл. 14, ал.5, 
т. 2 от ЗОП. Съгласно одобрен от управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД доклад, 
приложен с писмо с per3fe 32-10-514/02.10.2015 г, събирането на офертите се осъществи чрез 
публикуване на докумеш ацията за участие в „Профила на купувача" на „БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД, открит на електронната му страница и чрез изпращане на покани до 
посочените в Приложение № 1 към доклада регистрирани одиторски предприятия. Срокът за 
представяне на оферта е 5 t пет/ работни дни от публикуване на документацията на електронния 
сайт на дружеството или от получаване на поканата за участие в обществената поръчка. 

Във връзка с гореи шоженото, в „Профила на купувача" на „БДЖ-Товарни превози" 
ЕООД, в раздел „Публична покани" на 07.12.2015 г. е публикувана покана с per. № 02-10-
514/10.11.2015 г. с приложенията към нея. В съобщението е посочено, че крайният срок за 
получаване на оферти е до ] 6:30 часа на 12.12. 2015 година. 

Изпратени са съпроводителни писма, към които е приложена покана с per. Jfs 02-10-
514/10Л 1.2015 г.. за получа; &не на оферти, до посочените по-долу фирми: 

1. „АФА" ООД, 1504 ф. София, ул. „Оборище" № 38 - писмо с изх. № 02-10-514/07.12,2015 
год. Съгласно обратната ра !писка писмото с поканата е получено на 11.12.2015 г., поради което 
крайния срок за получаване на оферта от дружеството е 17.12.2015 г.; 



2. „БЕЙЮЬР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ" ООД, 1612 гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов" 
104 ет.7, офис 12 - писмо с изх. № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка 
писмото с поканата е получено на 11.12.2015 г., поради което крайния срок за получаване на 
оферта от дружеството е 17.12.2015 г.; 

3. „БИСИКОМ-6Г ООД, 1172 гр. София, жк. Дианабад, ул. „Крум Кюлявков" 15а, ет.7, 
офис 13 - писмо с изх. № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с 
поканата е получено на 14,12.2015 г.} поради което крайния срок за получаване на оферта от 
дружеството е 21.12.2015 г.; 

" 4. „ГЛОВЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ" ООД, 1407 гр. София, кв.Лозенец, ул. „Златен рог" 12, ет.З, 
офис 1 - писмо с изх. № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с 
поканата е получено на 11.12.2015 г., поради което крайния срок за получаване на оферта от 
дружеството е 17.12.2015 г.; 

5. „ТРАЯТ ТОРНТОН" ООД, 1421 гр. София, бул."Черни връх" № 26 - писмо с изх. № 02-
10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с поканата е получено на 
11.12.2015г,, поради което крайния срок за получаване на оферта от дружеството е 17.12.2015 г.; 

6. „ДЕЛОЙТ О ДИТ" ООД, 1303 гр. София, бул." А Л.Стамболийски" № 103, ет.6 - писмо с 
изх, № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с поканата е получено на 
11.12.2015 г., поради което крайния срокза подаване на оферта от дружеството е 17.12.2015 г.; 

7. „КПМГ БЪЛГАРИЯ" ООД, 1404 гр. София, бул. "България" 45 а - писмо с изх. № 02-10-
514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с поканата е получено на 11,12.2015 г,, 
поради което крайния срок за получаване на оферта от дружеството е 17.12.2015 г.; 

8. „МУР СТИВЪНС БЪЛГАРИЯ-ОДИТ ООД, 1000 гр. София, ул. „Леге" № Ю, ет. 6 писмо 
с изх. № 0 2 - 1 0 - 5 1 4 / 0 7 . 1 2 . 2 0 1 5 год. Съгласно обратната разписка писмото с поканата е получено 
на 11,12.2015г., поради което крайния срок за получаване на оферта от дружеството е 
1 7 . 1 2 . 2 0 1 5 Г . ; 

9. „НС КОНСУЛТИНГ' ООД, 1404 гр. София, бул. „България" № 73, вх. А, ет. 2, апЛ07-
писмо с изх. № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с поканата е 
получено на 16.12.2015 г., поради което крайния срок за получаване на оферта от дружеството е 
23Д2.2015 г>: 

10. „ОДИТ КОНСУЛТ 99" ЕООД, 1404 гр. София, ж.к. „Годе Делчев", ул. „ген. Кирил Ботев" 
бл.26е, вх.б, ет.2, ап. 26 - писмо с изх. № 02-10-514/07.12,2015 год. Съгласно обратната разписка 
писмото с поканата е получено на 11.12.2015 г., поради което крайния срок за получаване на 
оферта от дружеството е 17.12.2015 г,; 

11. „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД, 1301 гр. София, бул. „Маршг Луиза" 
№9-11, ет.7- писмо с изх. № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с 
поканата е получено на 11.12.2015 г., поради което крайния срок за получаване на оферта от 
дружеството е 17Л 2.2015 г.; 

12. „СТОЛИЧНА ОдаТОРСКА ФИРМА" ЕООД 1408 гр. София, ж.к. „Стрелбище", ул. 
„Траянова врата" № 9, ет. 1, ап. 2- писмо с изх. 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната 
разписка писмото с поканата е получено на 11.12.2015 г., поради което крайния срок за 
получаване на оферта от дружеството е 17Л2.2015 г.; 

13.„ЪРНЕСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД, 1124 гр. София, бул. „Цариградско шосе" Ш 47 А, ет.4 
/полиграфски офис център/- писмо с изх. № 02-10-514/07Л2.2015 год. Съгласно обратната 
разписка писмото с поканата е получено на 11Л2.2015 г., поради което крайния срок за 
получаване на оферта от дружеството е 17.12.2015 г.; 

14. „ТИ ПИ ЕЙ ХОРВАД ОДИТ" ООД, 1000 гр. София, ул. „Г.С.Раковски" №128, ет.5- писмо 
с изх. № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с поканата е получено 
на 11.12.2015п, поради което крайния срок за получаване на оферта от дружеството е 
17Л2.2015г.; 

15. „МВ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, 1618 гр. София, ул. „Симеон Радев" Х<> 40, вх. б, ап. 42-
писмо с изх. № 02-10-514/07Л2.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с поканата е 
получено на 11.12.2015 г., поради което крайния срок за получаване на оферта от дружеството е 
17.12.2015 г.; 
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16. J O ЕЙЧ У АЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ" ООД, 1729 гр. София, ж.к. Младост-1 А, бл. 
505а, вх.2 - писмо с изх. № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с 
поканата е получено на 11,12.2015 г., поради което крайния срок за получаване на оферта от 
дружеството е 17.12.2015 г,; 

17. „УНИВЕРС КОНСУЛТ" ООД, 1301 гр. София, бул. „Христо Ботев" № 48, епг. 3- писмо с 
изх. № 02-10-514/07.12,2015 год. Съгласно обратната разписка писмото с поканата е получено на 
П. 12.2015 г., поради което крайния срок за получаване на оферта от дружеството е 17.12.2015 г.; 

18. „ПРОЕКТ ОДИТИНГ ПРОГРЕС" ЕООД, 1504 ГР. СОФИЯ, ЖЛС ОБОРИЩЕ ул."Бели 
Иекър"№2, етД, ап.1- писмо с изх. № 02-10-514/07.12.2015 год. Съгласно обратната разписка 
писмото с поканата е получено на 11.12.2015г., поради което крайния срок за получаване на 
оферта от дружеството е 17Л2.2015 г.; 

II. Председателят на комисията получи списъка с участниците и представените оферти, 
видно от който оферти за участие в горепосочената обществена поръчка са подадени от: 

№ 
по 
ред 

Вх.№ 
Дата и 
час на 

подаване 

Наименование 
на фирмите 
кандидати 

Адрес Тел. 

1. 59/16Л 2.2015 

16Л 2.2015г 

09:10 часа 

„АБВП-ОДИТ 
СТАНДАРТ" 

ООД 

Гр. София, 
1618, ул. 
Симеон 

Радев №40Б, 
ап. 42 

02/855 21 29; 
abvp. aud i tstan dart@gmai I. corn 

2. 61/17.12.20] 5 
17.12.2015 

14:37 часа 

"ГРАНТ 
ТОРНТОН" 

ООД 

Гр.София, 
1421, бул. 

„Черни 
връх" 26 

359/2980 5500; 
office@gbulgaxia.com 

След като се запозна със списъка по чл-68, ал.1 от ЗОП, комисията започна своята работа 
по разглеждане на постъпилите оферти в открито заседание, като преди това, в изпълнение на 
изискването по чл.35, ал.З от ЗОП, всеки от членовете й подписа декларация за съответствие на 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, 
които са неразделна част от настоящия протокол. 

На публичната част от заседанието на комисията по разглеждане на офертите на 
участниците в обществената поръчка не присъстваха участници /техни представители/, нито 
представители на средствата за масовово осведомяване или други лица при спазване на 
установения режим за достъп до сградата на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

Комисията се убеди в целостта на запечатаните пликове с предложенията на 
участниците и пристъпи към разглеждане на офертите им за съответствието им с изискванията, 
определени от Възложителя, в резултат на което установи следното; 

Комисията установи, че са постъпили две оферти, както следва: 
1. Оферта, подадена от „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД и получена в деловодството на "БДЖ-

Товарни превози" ЕООД на дата 17.12.2015 г. Комисията извърши проверка по отношение на 
това дали офертата е получена в изискуемия срок, а именно в определения в изпратената от 
Възложителя покана петдневен срок, който започва да тече от датата на получаването й от 
участника /11.12.2015 г./ и изтича на 17.12.2015 година- включително, при което установи, че 
офертата е получена в срок. 

2. Оферта, подадена от „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, е получена в деловодството 
на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД на дата 16.12.2015г., с подател Мария Атанасова 
Вълканова и посочен адрес на управление; гр. София, ул "Симеон Радев" № 40, вхД ет.8, 
ап.42. Възложителят не е изпращал покана за предоставяне на оферта до „АБВП-ОДИТ 
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СТАНДАРТ" ООД, съобразно изискванията посочени в Приложение № 1 към доклада с 
регистрирани одиторски предприятия. Предвид това обстоятелство срокът за представяне на 
оферта е 5 /пет/ работни дни от публикуване на документацията на електронния сайт на „БДЖ-
Товарни превози" ЕООД, т.е. до дата 12.12.2015 г> включително. 

В конкретния случай покана на Възложителя е отправена до "MB ОДИТ КОНСУЛТ" 
ЕООД, представляващо предприятие на регистрирания одитор Мария Атанасова Вълканова, 
по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО, на адреса на управление на същото дружество: гр. София, 
ул "Симеон Радев" № 40, вх.Б, етД ап.42. Петдневният срок за представяне на оферта от 
одиторското предприятие изтича на 17.12.2015 година. Със същия адрес на управление е и 
„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, като предприятие на регистрираните одитори (Ангелина 
Калинова Атанасова, Радка Маринова Боевска, Мария Атанасова Вълканова* Севдалина 
Велкова Паскалева), по смисъла на §1, тЛ от ДР на ЗНФО. 

В горепосочения петдневен срок /т.е. до 17Л 2.2015 год,/ оферта е постъпила не от 
едноличното предприятие на регистрирания одитор Мария Атанасова Вълканова "MB ОДИТ 
КОНСУЛТ" ЕООД, а от „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, като предприятие на регстрирани 
одитори, в което Мария Атанасова Вълканова участва като управляващ съдружник. 

Предвид факта, че офертата на „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД е получена при 
спазване на срока, който важи за "MB ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД и с оглед формиране на 
преценка във връзка с допускане т „АБВН-ОДНТ СТАНДАРТ" ООД до участие, 
комисията взе предвид следното: 

1. Съгласно чл.З от ЗНФО независимия финансов одит се извършва от регистрирани 
одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители. В параграф 1 от 
Допълнителните рзпоредби на ЗНФО е посочено, че "Регистриран одитор" е физическо лице, 
придобило право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети или негово 
предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на 
регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители. 

Предвид горната легална дефиниция поканата, изпратена от Възложителя до „МВ 
ОДИТ КОНСУЛТ» ЕООД, е адресирана до едноличното одиторско предприятие на 
регистрирания одитор Мария Вълканова. Получената оферта от .ДБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" 
ООД, макар и подадена от името на друго дружество, на практика представлява предложение 
от същия регистриран одитор Мария Вълканова, но подадено чрез друго одиторско 
предприятие, в което тя участва, като управляващ съдружник. 

2. Допускането до разглеждане на получената от „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД 
оферта осигурява наличието на повече от едно предложение, което от своя страна ще създаде 
конкурентност и състезателност при възлагане на настоящата поръчка и представлява 
гаранция, че поръчката ще бъде възложена при най-оптималните за възложителя условия. 

Необходимостта от най-ефективно и икономично изразходване на финансови средства, 
правят наложително възлагането на обществената поръчка в условията на действителна 
конкуренция, т.е. след като бъдат разгледани и оценени повече от едно ценови предложения. 
При наличието само на едно предложение, ще липсва надежден механизъм, осигуряващ 
спазването на принципа на свободна и честна конкуренция, съгласно чл.2, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Ш. С оглед спазването на основните принципи на ЗОП, определящи условията и 
реда за възлагане на обществени поръчки и с цел осигуряване на ефективност при 
разходването на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с 
обществено значение, както и тези за публичност, прозрачност, свободна и лоялна 
конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, комисията предлага на 
Възложителя: 

Т.А. Офертата, получена от „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, да бъде допусната 
до разглеждане, оценка и класиране, което Комисията ще извърши с оглед определяне на 
изпълнител на настоящата поръчка. 
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Горното предложение е съобразено и с обстоятелството, че прогнозната стойност на 
настоящата поръчка е в размер на 6 916,00 лева без ДДС' и попада в стойностния праг на чл.14, 
ал.5. т2 от ЗОП, поради което ,ДЦЖ - Товарни превози" ЕООД не е обвързано със 
задължението да възложи посочената обществена поръчка при спазване на правилата по ЗОП. 
Във вътрешните правила за планиране, организация, провеждане, възлагане и контрол на 
обществени поръчки в "БДЖ-Товарни превози" ЕООД също няма изрична уредба по 
изложения по-горе казус. 

Т.Б. Офертата, получена от „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, да не бъде 
допусната до разглеждане, оценка и класиране, а Комисията да отвори, оцени и класира 
офертата на участника „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, с оглед определяне на изпълнител на 
настоящата поръчка, при спазване на условията на Възложителя. 

Настоящият протокол е съставен на 12.01.2016 г, в 10:00 часа, състои се от пет страници 
и се подписа единодушно от всички членове на комисията. Същият отразява дейността на 
комисията, извършена на заседание, проведено на дата 06.01.2016 г. в 11:50 часа. 

В срок до 3 работни дни от изготвяне на настоящия протокол, председателягг на 
комисията следва да го представи на Възложителя за вземане на решение, съобразно 
предложенията по т. А и по т. Б от протокола, с оглед по-нататъщното процедиране на работата 
на комисията. 

Приложения; 
1. Списък с участниците и представените оферти - чл.68, зл.1 от Закона за обществените 

поръчки; 
2. Декларации по чл.35, ал.З от Закона за обществените поръчки от членовете на 

комисията; 

Председател и членове: 

1. Ивана Велева # 
- / 

2. Десислай^Лук-яиова... __ 

-•^л 

3. Румен Василф*^? - 7 

• Г 

Предал: 
~~Йвана Велева 

/Председател ш Комисията, сьгпасно Заповед Ns 4/05.01.2016г. на Управителя на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД/ 

Дата: 

£ e f 3 . 3 л О 
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Приел: 
Любомир Илиев 

/Управител на,, БДЖ ~ Товарни превози" ЕООД/ 

Дата: , 

? 


