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от дейността на комисията, назначена със Заповед № 4/05.01.2016 г. на Управителя на 
„БДЖ - 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.", 
открита с Покана на възложителя с per. № 02-10-514/10,11.2015 г., публикувана в „Профил 
на купувача" от дата 07Л2.2015 г. 

Комисията, съгласно Заповед № 4/05.01.2016 г. и Заповед 61/05.02.2016 г. на 
Управителя на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, в състав, както следва: 
Председател: 1. Ивана Велева - експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти" при 
„БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 
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; 

Се събра на 25.01.201бг., в 10:00 часа, за да продължи работата си по отваряне, 
разглеждане и класиране на офертите на участниците в обществената поръчка. След като се 
запозна със списъка с участниците в обществената поръчка, както и с извършените до 
момента действия и проверки по провеждане на поръчката, комисията пристъпи към 
отваряне на постъпилите оферти, в изпълнение на предложението на комисията по т.А от 
Протокол № 1 от дата 12.01.201бг, утвърден от Възложителя на дата 15.01.2016г,, а именно: 
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. 

Постъпилите две оферти са в запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, 
с надпис съдържащ наименованието на фирмата, данните по чл.57, ал.1 от Закона за 
обществените поръчки и предмета на обществената поръчка, за която се кандидатства. 
Офертите са получени в срока даден от Възложителя, поради което комисията пристъпи към 
отваряне и разглеждане на офертите, по реда на тяхното постъпване. 

I. Оферта, подадена от „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, с вх, №59/16.12.2015г., в 
09:10 часа, като в същата се установи наличието на следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата- оригинал; 
2. Аминистративни сведения - по образец Приложение № 1, подписан от управляващ 

съдружник Мария Атанасова Вълканова-в оригинал; 
3. Заверено копие на документ за регистрация, съгласно чл.23 от Закона за Търговския 

регистър; 
4. Оферта за участие - по образец Приложение №2, подписана от Мария Атанасова 

Вълканова; 
5. Декларации по чл.47 ал. 9 от ЗОП -Приложение № 4 - 4 броя в оригинал, както следва: от 

Мария Атанасова Вълканова-съдружник и управител;Севдалина Велкова Паскалева-
съдружник и управител; Ангелина Калинова Атанасова- съдружник и управител; Радка 
Маринова Боевска- съдружник и управител; 

6. Декларации по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - Приложение 



№ 5 - 4 броя в оригинал, както следва: от Мария Атанасова Вълканова-съдружник и 
управител;Севдалина Велкова Паскалева- съдружник и управител; Ангелина Калинова 
Атанасова- съдружник и управител; Радка Маринова Боевска- съдружник и управител; 

7. Декларация-списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 
обществената поръчка, с посочени: номер на диплома за образование; професионален 
опит и квалификация, придружен от автобиографии на експертите- Приложение № 6- в 
оригинал подписана от Мария Вълканова- съдружник и управител; 

8. Декларации по чл.28 от ЗНФО-Приложение № 7- 5 броя в оригинал, както следва: Мария 
Атанасова Вълканова; Севдалина Велкова Паскалева; Ангелина Калинова Атанасова; 
Радка Маринова Боевска; Анелия Сергиева Стойновска; 

9. Декларация по чл.40н, ал.2 от ЗНФО-Приложение № 8 ~ в оригинал за ключовия одитор-
Мария Атанасова Вълканова, отговорен за издаване и подписване на одиторския доклад, 
придружена със заверено копие на валидна застрахователна полица за професионална 
отговорност на регистрирания одитори Мария Атанасова Вълканова; 

10. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от 
участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване 
на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, като минимум 2 
(две) от посочените в списъка услуги следва да бъдат придружени от удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугата- Приложение № 9 - в 
оригинал, с приложени референции, както следва: 
- Заверено копие на Референция от дата 25.06.2015 г., издадена от "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД; 
- Заверено копие на Референция с per. №07-01-451/29.07.2015 г., издадена от "Холдинг 
БДЖ" ЕАД; 
- Заверено копие на Препоръка от дата 24.09,2012 г., издадена от ДП „НКЖИ"; 
- Заверено копие на Референция от дата 25.06.2013 г., издадена от "ТРЕН" ЕООД; 
- Заверено копие на Референция №ФА-01-755/17.07.2015 г., издадена от "ТЕРЕМ" ЕАД; 
- Заверено копие на Референция от дата 25.06.2013 г., издадена от "ЕНЕРГО-ПРО 
България" ЕАД; 
- Заверено копие на Референция от дата 30.04.2015 г., издадена от "КИНТЕКС" ЕАД; 
- Заверено копие на Референция от дата 04.11.2014 г., издадена от "ТОПЛОФИКАЦИЯ 
СОФИЯ" ЕАД; 
- Заверено копие на Референция от дата 10.06.2015г., издадена от "СОФИЙСКИ 
ИМОТИ" ЕАД; 

И. Техническо предложение - Приложение № 12- подписано от Мария Вълканова в 
оригинал; 

12. Индикативна работна програма и детайлен план-график за изпълнение на одиторски 
ангажимент за 2015 г.-подписана от Мария Вълканова-в оригинал; 

13. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 - Приложение № 10- от Мария Вълканова- в оригинал; 
14. Писмо за поемане на одиторски ангажимент за 2015 г.- в оригинал; 
15. Ценова оферта - Приложение № 11- подписана от Мария Вълканова- в оригинал; 
16. Декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП - 4 броя в оригинал, както следва: от Мария Атанасова 

Вълканова-съдружник и управител;Севдалина Велкова Паскалева- съдружник и 
управител; Ангелина Калинова Атанасова- съдружник и управител; Радка Маринова 
Боевска- съдружник и управител; 

17. Декларация (в свободен текст) за осигуряване/разположение на експерти в одит екип-
подписана от Мария Вълканова- в оригинал . 
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II. Втора е офертата на участника „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, получена в деловодството 
на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД с per. № 61/17.12.2015, в 14:37 часа, като в същата се 
установи наличието на следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата- оригинал; 
2. Административни сведения - Приложение №1- в оригинал от Марий Апостолов-

управител; 
3. Декларация за регистрация по Закона за Търговския регистър- оригинал от Марий 

Апостолов-управител; 
4. Заверено копие на Удостоверение за членство в Института на дипломираните експерт-

счетоводители /ИДЕС/ в уверение на това, че „Грант Торнтон" ООД е специализирано 
одиторско предприятие, член на ИДЕС; 

5. Заверено копие на Застрахователна полица, издадена на „Грант Торнтон" ООД, за 
професионална отговорност на 10 лица, съгласно приложен поименен списък, 
застраховани в качеството им на регистрирани одитори; 

6. Оферта за участие- Приложение № 2-подписана от Марий Апостолов-оригинал; 
7. Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП -Приложение №4 - 2 броя в оригинал, както следва: от 

Марий Георгиев Апостолов-Управител и съдружник и от Стефан Марков Даскалов-
прокурист; 

8. Декларации по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - Приложение 
№5- подписана от Марий Апостолов в оригинал -1 бр.; 

9. Декларация-списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 
обществената поръчка, с посочени: номер на диплома за образование; професионален 
опит и квалификация, придружен от автобиографии на експертите- Приложение № 6, 
подписана от Марий Апостолов-в оригинал; 

10. Декларации по чл.28 от ЗНФО-Приложение №7- 14 бр. в оригинал, както следва: от 
Марий Георгиев Апостолов-управител и съдружник; от Мариана Петрова Михайлова-
съдружник; Михаел Волфганг Алфред Вилхем- съдружник; Щефан Фридрих Прехтъл-
съдружник; Силвия Бориславова Динова- експерт ДЕС; Милена Кирилова Младенова-
експерт ДЕС; Людмил Георгиев Спасов- юрист и експерт; Зорница Василева 
Джамбазка- експерт ДЕС; Стефан Марков Даскалов-прокурист; Лъчезар Георгиев 
Матеев-експерт; Росица Константинова Самушева- експерт; Ралица Драгомирова 
Тодоринова- експерт; Вера Любомирова Цанкова- експерт; 

11. Декларация по чл.40н; ал.2 от ЗНФО-Приложение №8 - в оригинал от Марий 
Апостолов; 

12. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от 
участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване 
на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, като минимум 2 
(две) от посочените в списъка услуги следва да бъдат придружени от удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугата- Приложение №9 - в оригинал, 
с приложени референции, както следва: 
- Заверено копие на Удостоверение от дата 26Л 1,2015 г., издадено от "БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ" ЕАД; 
- Заверено копие на Удостоверение от дата 26.11.2015 г., издадено от "СТОЛИЧЕН 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД; 
- Заверено копие на Удостоверение от дата 22.06.2015 г., издадено от ДП "НКЖИ"; 
- Заверено копие на Препоръка от дата 03.07.2014 г., издадена от "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД; 
- Заверено копие на Препоръка от дата 14.01.2015 г., издадена от "Летище София" ЕАД; 
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- Заверено копие на Препоръка от дата 10.01.2014 г., издадена от "БДЖ-Пътнически 
превози" ЕООД; 
- Заверено копие на Препоръка от дата 03.11.2014 г., издадена от "ХОЛДИНГ БДЖ" 
ЕАД; 
- Заверено копие на Препоръка от дата 14.01.2014 г., издадена от "ХОЛДИНГ БДЖ" 
ЕАД; 

13. Техническо предложение с приложен към него План-график и План за изпълнение на 
поръчката с посочени сроковете за изпълнение на отделните дейности; 

14. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 - Приложение №10 в оригинал, подписана от Марий 
Апостолов; 

15. Писмо за поемане на одиторски ангажимент за 2015 г.-оригинал; 
16. Ценова оферта - Приложение № 11- в оригинал, подписана от Марий Апостолов; 
17. Декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП - 2 броя в оригинал, както следва: от Марий Георгиев 

Апостолов-управител; от Стефан Марков Даскалов-прокурист; 
18. Декларация (в свободен текст), че участникът разполага с всеки един от заявените 

експерти, както и че те отговарят на минималните изисквания на възложителя; 
19. Парафиран проект на договор-по образец Приложение № 14. 

На основание чл.101г, ал.З от Закона за обществените поръчки председателят на 
комисията обяви ценовите предложения. Участниците са предложили следните ценови 
предложения: 

1. „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, с per. №59/16.12.2015, е предложил Ценово 
предложение в размер на 6750 /шест хиляди седемстотин и петдесет/ лева без включен ДДС 
и единична цена за 250 одиторски часа, платими по 27 /двадесет и седем/ лева без включен 
ДДС. 

2. „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, с per. №61/17.12.2015 е предложил Ценово предложение в 
размер на 5875 /пет хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лева без включен ДДС и единична 
цена за 235 одиторски часа, платими по 25 /двадесет и пет/ лева без включен ДДС. 

III. Комисията продължи своята работа по преглед на предоставените документи и 
установи следното: 
1. Участникът „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, с оферта с per. №59/16.12.2015 г. е представил 
всички налични документи, които отговарят на изискванията на възложителя, обективирани в 
покана с per. № 02-10-514/10.11.2015 г., и Техническата спецификация (Приложение № А към 
поканата). Участникът е доказал съответствието си с минималните изисквания на възложителя 
за технически възможности и квалификация, като е представил: 

-Списък (Приложение № 9), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на услугите, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата - в оригинал. Списъкът съдържа 
информация относно предмета на услугите (описание на услугите), стойност, дати или период 
на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, качеството, в което услугата е 
изпълнена, заедно със съответни доказателства за извършените услуги. Участникът е 
представил удостоверения, издадени от компетентен орган, за минимум 2 (две) от посочените в 
списъка услуги. 

- Участникът е представил екип от най-малко 4 (четирима) експерти, посочени в 
Декларация-списък на експертите /Приложение № 6 от Приложение № В към поканата/, 
участващи в екипа с посочени: номер на диплома за висше образование; професионален опит и 
квалификация, придружен от автобиографии на експертите, които ще осигурят предоставянето 
на всички заявени услуги в процеса на изпълнение на задачите, описани в Техническата 
спецификация (Приложение № А към поканата). 
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- Участникът е представил декларация (свободен формат на текстово оформяне), в която 
декларира, че за изпълнението на поръчката ще осигури/разполага със всеки един от заявените 
от него за изпълнение на обществената поръчка експерти, както и че същите отговарят на 
поставените минимални изисквания на възложителя за образование и опит. 

2. Участникът „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, с оферта с per. №61/17.12.2015 г. е представил 
всички налични документи, които отговарят на изискванията на възложителя, обекгивирани в 
покана с per. № 02-10-514/10.11.2015 г., и Техническата спецификация (Приложение № А към 
поканата). Участникът е доказал съответствието си с минималните изисквания на възложителя 
за технически възможности и квалификация, като е представил: 

-Списък (Приложение № 9), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на услугите, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата - в оригинал. Списъкът съдържа 
информация относно предмета на услугите (описание на услугите), стойност, дати или период 
на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, качеството, в което услугата е 
изпълнена, заедно със съответни доказателства за извършените услуги. Участникът е 
представил удостоверения, издадени от компетентен орган, за минимум 2 (две) от посочените в 
списъка услуги. 

- Участникът е представил екип от най-малко 4 (четирима) експерти, посочени в 
Декларация-списък на експертите /Приложение № 6 от Приложение № В към поканата/, 
участващи в екипа с посочени: номер на диплома за висше образование; професионален опит и 
квалификация, придружен от автобиографии на експертите, които ще осигурят предоставянето 
на всички заявени услуги в процеса на изпълнение на задачите, описани в Техническата 
спецификация (Приложение № А към поканата), 

- Участникът е представил декларация (свободен формат на текстово оформяне), в която 
декларира, че за изпълнението на поръчката ще осигури/разполага със всеки един от заявените 
от него за изпълнение на обществената поръчка експерти, както и че същите отговарят на 
поставените минимални изисквания на възложителя за образование и опит. 

IV. Комисията пристъпи към оценяване и класиране на офертите на допуснатите 
участници, въз основа на избраният от възложителя критерий „икономически най-
изгодна оферта", с методика за оценка, както следва: 

Оценяване на кандидатите: 
Оценката се базира поотделно за всяка позиция чрез поставяне на определен брой точки според 
степента на изпълнение на съответния критерий. 
Изчисление на общия брой точки: 
Сумират се точките по формулата К-К1+К2+КЗ, където К е крайната обща сума на точките, 
К1 - Критерий за цена с тежест 60 точки; 
К2- Критерий за опит в одитирането с тежест 25 точки; 
КЗ- Критерий за прилагана методика на одитната проверка с тежест 15 точки; 
Максимална граница на оценката -100 точки. 

1. Цена „К1" Предложението с най-ниска цена получава „К1" максимален брой точки 60. 
Предложенията с цени, който са по-високи от предложената най-ниска цена получават намален 
брой точки, изчислени по формулата: 

минимална предложена цена 
К1~ х 60 /тежестта на показателя/. 

ценово предложение на оценявания участник 

2. Опит в одитирането „К2" - Оценка на база предоставени референции от фирми - от 5 до 25 
точки за одитирани фирми с персонал над 2 000 човека: 
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- За четири и повече референции - 25 точки; 
- За три референции - 20 точки; 
- За две референции - 10 точки; 
- За една референция - 5 точки, 
3. Методика и план на одитираната проверка „КЗ" - до 15 точки 
- Участникът е представил ясна и подробна методика за изпълнение на одитираната проверка. 
Прецизирана е връзката между отделните предвидени дейности и експерти. Планът е детайлен и 
ясно показва изпълнението на ангажимента във времето - 15 точки; 
- Участникът е предоставил ясна и подробна методика за изпълнение на одитната проверка. 
Прецизирането на връзките между отделните предвидени дейности и експерти е недостатъчно. 
Планът е детайлен, но не показва ясно изпълнението на ангажимента във времето - б точки; 
- Участникът не е представил ясна и подробна методика за изпълнение на одитната проверка. 
Прецизирането на връзката между отделните предвидени дейности и експерти е недостатъчно. 
Планът не е детайлен и не показва ясно изпълнението на ангажимента във времето- 3 точки. 
4.Изчисление на резултатите 
4.1 Предложението с максимален брой точки се класира на първо място. 
4.2. При постигане на равен резултат в крайният брой точки, печели кандидатът с най-добри 
резултати за „К1", при равни нива на „Ю", печели кандидатът с по-висок „К2". При равни 
показатели за „К1" и „К2" изпълнителят се определя чрез жребий между класираните на първо 
място оферти. 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника 
„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД, с оферта с per. №59/16.12,2015 г„ както следва: 

йвййм 
У«тстни^ ООД: " 

Методика и план на одитираната . . 
• • •:.-̂ >.v:iVii!poB6if>ka:. . 

Точки:.... 

Участникът е представил ясна и подробна 
методика за изпълнение на одитираната :. 
проверка. Прецизирана е връзката между ; . /: -
отделните предвидени дейности и експерти. 
Планът е детайлен и ясно показва 
изпълнението на ангажимента във времето. 

15 . 

Участникът е: предоставил ясна и подробна 
методика за изпълнение на одитната проверка.; 
Прецизирането на връзките между отделните 

предвидени дейности и експерти е 
недостатъчно. Планът е детайлен, но не 

показва ясно изпълнението на ангажимента 
във времето. 

Участникът не е представил ясна и подробна 
методика за изпълнение на одитната 

проверка. Прецизирането на връзката между 
отделните предвидени дейности и експерти е 

недостатъчно. Планът не е детайлен и не 
показва ясно изпълнението на ангажимента 
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Оценка по показател „К2"- Опит в одитирането. Оценка на база предоставени референции 

У ч а с т н и к : ' ; , ^ ^ 

Брой предоставени референции: 

Участникът е представил четири и повече 
референции за одитирани фирми с персонал 
над 2 000 човека 

• 25 • 

Оценка по показател .,К1"- Критерий за цена с тежест 60 точки 

Цена: 1очки:: 

Предложението на участника е с цена. която е 
то-висока от предложената най-ниска цена; и 
юлучава намален брой точки, изчислени тю 
формулата: • 

минимална предложена цена 

ценоео предложение на оценявания •'., -
участник 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника 
„ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, с оферта с per. №61/17.12,2015 г„ както следва: 

Оценка по показател „КЗ"- Методика и план на одитираната проверка 

" ' • 

лодика и 

ОП" ООД , 

... . 

.. 
• 

Ш 

J H H H I шшшш 

яИмии я п щ 
• 

щ® ияя 

Участникът е представил ясна и подробна 
методика за изпълнение на одитираната 

проверка. Прецизирана е връзката между 
отделните предвидени дейности и експерти. 

Планът е детайлен и ясно показва 
изпълнението на ангажимента във; времето. 

15 

Участникът е предоставил ясна и подробна 
методика за изпълнение на одитната проверка. 
Прецизирането на връзките между отделните 
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предвидени дейности и експерти е 
недостатъчно. Планът е детайлен, но не 

показва ясно изпълнението на. ангажимента 
•: във времето. ШЩ ^ 

Участникът не е представил ясна и= подробна 
методика за изпълнение на одитната 

проверка. Прецизирането на връзката между 
отделните предвидени; дейности и експерти е 

недостатъчно.: Планът не е детайлен и не 
показва ясно. изпълнението на ангажимента 

във времето. 

-

Оценка по показател Опит в одитирането. Оценка на база предоставени референции 

. : • " . . . • • • • • • • . : • • • ' . . . • • ' : . 

Учаспшк: ^ ' I 'A i rT ТОРНТОН" ООД: : 

Крой 1.ред«кггавсни референции: , . . Гочкц: . 

Участникът е представил четири и повече 
референции за одитирани фирми с персонал 
над 2 000 човека 

25 

Оценка по показател „К1"- Критерий за цена с тежест 60 точки 
т:•:• :JL1":.::':':•!':JJ'Jv:'-Л:--т...L:.'• • :;....̂... " -• • л»......̂ ....̂  •" ' •-i ••• ..>.". ••• .'!:'• ' • i • 

> час-пшк: :,I 1 
. . • • • : • • •• • • • . • * : 

'ЛЛТ ТОРНТОН" ООД: 
ШШ 

Ш 
L ' • V Точки: - . . . • • ' . : : . . . . ; • 

Предложениетона участника е с най-ниска : 
цена и получава максимален брой точки. " 60 

Въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите на 
допуснатите до този етап участници в обществената поръчка „АБВП- ОДИТ СТАНДАРТ" ООД 
и „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, комисията извърши следното класиране: ^ ^ _ _ _ _ _ 

• i « i 
К 1 60 точки 52,2 точки 
К 2 25 точки 25 точки 
КЗ 15 точки | 15 точки 

Общ сбор 
К1+К2+КЗ 

I 
100 точки 92,2 точки 

Резултат: 1-во място II-ро място 
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Въз основа на направеното класиране, комисията предлага на Възложителя: 
1. Да бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на 

независим финансов одит на годишния финансов отчет на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 
2015 год.", открита с Покана на възложителя с per. № 02-10-514/10.11.2015 г., публикувана в 
„Профил на купувача" от дата 07.12.2015 г., участникът „Грант Торнтон" ООД, с предложена 
цена от 5875 /пет хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лева без включен ДДС и единична 
цена за 235 одиторски часа, платими по 25 /двадесет и пет/ лева без включен ДДС. 

2. С класирания на I-во място участник да бъде сключен договор за изпълнение. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на 09.02.2016 г. в 11:00 часа, състои 
се от 9 /девет/ страници и се подписа единодушно от всички членове на комисията. Същият 
отразява дейността на комисията, извършена на заседание, проведено на дата 25.01.2016 г. в 
10:00 часа. 

В срок до 3 работни дни от изготвяне на настоящия протокол, председателят на 
комисията следва да го представи на Възложителя за вземане на решение за възлагане 
изпълнението на настоящата обществена поръчка. 

Председател и членове: 

1 .Ивана Велева / ! 

~ / 

J1 Яесислава Луканова 
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.1 /1 

Предал: 
Ивана Велева i 

//упрааи.лел на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД/ / Председател на Комисията, 
съгласно Заповед № 4/05.01.2016 г./ 

/Tynpui 

Дата: 
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