
 
 
 
 

Специализирана болница по пневмофтизиатрични 
заболявания за продължително лечение и 
рехабилитация “Цар Фердинанд I” ЕООД 
 
с. Искрец, област Софийска, кв. “Санаториума”, тел. 07163/2001 

www.iskrec.com, e-mail: tzarferdinand@abv.   
 

 

 

 

Покана за набиране оферти  

за обществена поръчка  

под стойностния праг на чл.20, ал.4, т. 3  от ЗОП 

 
Управителят на „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания 

за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд I" ЕООД, с. Искрец, на 

основание Заповед № 369 от 30.10.2020г.,  в качеството си на възложител по чл. 5, ал. 2, 

т. 16 от  ЗОП открива възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с 

предмет: «Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска 

проверка и заверка на годишния финансов отчет на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд 

І”ЕООД с. Искрец за  2020 година по Националните счетоводни  стандарти, в 

съответствие със Закона за независимия финансов одит». 

1. Описание и изисквания към предмета: Избор на регистриран одитор, който 

да извърши следната услуга: задължителна одиторска проверка и заверка на годишния 

финансов отчет на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за 2020 година по 

Националните счетоводни стандарти, в съответствие със Закона за 

независимия финансов одит. 

Участниците трябва да са регистрирани одитори по смисъла на § 1, т. 36 от 

Допълнителнитеразпоредби на Закона за независимия финансов одит. 

2. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на одита е до 30.04.2021г.  

3. Изисквания към участниците: 

 Участниците да представят копие от диплом за правоспособност на 

дипломиран експерт - счетоводител/дипломиран одитор. 

4. Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане: 

 Участниците посочват във финансовото предложение цена за услугата без 

включен ДДС и цената с включен ДДС, ако същите са регистрирани по ДДС; 

 Посочената цена трябва да включват всички разходи по изпълнение на 

услугата; 

 Начин и срок на плащане - по банкова сметка на Изпълнителя, 50 % авансово 

при сключване на договора и останалите 50%  при приключване на независимият 

финансов одит и подписан от двете страни Приемо-предавателен протокол, издаден 

одиторски доклад и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя. 

 Не може да бъде избран участник, който е извършвал заверка на годишния 

финансов отчет на Болницата в продължение на четири поредни години. 

http://www.iskrec.com/


5. Общи изисквания при изготвяне и представяне на предложенията: 

 Всички предложения се представят на български език, без зачерквания и 

поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в официален 

превод на български език; 

 Всички представени документи следва да бъдат подписани и подпечатани 

от участника, а всички страници трябва да бъдат номерирани; 

 Всички представени документи, които не са оригинални следва да бъдат 

подписани, подпечатани и заверени с "Вярно с оригинала", а в случаите когато 

участникът представя документ, чийто оригинал не притежава, същият следва да бъде 

заверен с "Вярно с копието, притежавано от............... " 

 

6. Критерий за възлагане: Най - ниска цена. 

7. Офертата трябва да съдържа: 
 

1) Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2) Представяне на участника - попълнен и подписан образец (Приложение 

№ 1), с посочване на идентификационен номер по ДДС или друг идентификационен 

номер, както и пощенски адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на обществената поръчка; 

3) Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 3-6 от ЗОП (Приложение 

2) 

4) Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1,2 и 7 от ЗОП 

(Приложение 3) 

5) Декларация за действителене собственик (Приложение 4) 

6) Заверено копие от диплом за правоспособност на дипломиран експерт -

счетоводител/дипломиран одитор 

7) Ценово предложение. 

8. Срок на валидност на офертите: 60 (шейсет) календарни дни считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

9. Краен срок за представяне на офертите - до 15,30 часа на 10.11.2020г. 
Офертите  се подават в деловодството на болницата на адреса на управление в 

с.Искрец, пощ. код 2290, обл.Софийска, общ.Своге, кв.”Санаториума” 213, в срока 

посочен по-долу в съобщението,  всеки работен ден от 0930 до 12:00 и от 13:00 до 1530 

часа.Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност електронен адрес. 

10. Дата и час на отваряне на офертите: 11.11.2020г. в 10:00 часа. 

 

 

с.Искрец 

      УПРАВИТЕЛ : (заличен подпис) 

 

        / Людмила Тодорова / 

 

 


