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ПОКАНА  
   

за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на 
независим финансов одит и заверяване на годишните финансови отчети на 
БМВ ЕООД за 2022 г. и 2023 г. 
 
1. Вид на услугата 
Извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на БМВ 
ЕООД за 2022 г. и 2023 г. в съответствие с Международни одиторски стандарти, 
включително и изготвяне на одиторски доклад.  
2. Информация за дружеството     
БМВ ЕООД, с ЕИК 000641974, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 101, е 
средно предприятие с производствена, търговска дейност и услуги, прилагащо 
международните счетоводни стандарти.  
3. Изисквания към участниците 
3.1. Да притежават Диплома за правоспособност на дипломиран експерт- 
счетоводител, вписана в Регистъра на дипломираните експерт-счетоводители при 
Института на дипломираните експерт- счетоводители (ИДЕС); 
3.2. Да притежават сертификат за регистриран одитор, вписан в Регистъра на 
независимите одитори към ИДЕС, поддържан от Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори. 
3.3. Да имат опит в одитирането, включително на предприятия в публичния сектор и 
с подобна дейност. 
3.4. Да представят писмо за приемане на одиторски ангажимент. 
3.5. Да представят декларация за независимост от одитираното предприятие и липса 
на конфликт на интереси. 
4. Изисквания към офертата  
4.1. Офертата следва да бъде изготвена на български език; 
4.2. Всички разходи за изготвянето и представянето на офертата са за сметка на 
кандидатите; 
4.3. Всеки кандидат има право да представи само по едно предложение, в срока, 
определен в поканата.  
4.4. До изтичането на срока за подаване на предложенията, всеки кандидат може да 
промени, допълни или оттегли предложението си. 
5. Съдържание на офертата: 
5.1. Оферта - свободен текст, включващ име на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, електронен адрес, цената за предоставяне на услугата в лева без ДДС; 
5.2. Копие „вярно с оригинала” на Диплома за дипломиран експерт - счетоводител, 
вписана в регистъра на ИДЕС. 
5.3. Копие „вярно с оригинала” на сертификат за регистриран одитор, вписан в 
регистъра на регистрираните одитори, поддържан от Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори; 
5.4. Списък на одитните услуги, извършени от участника, доказващи опита му – 
Приложение № 1; 
5.5. Проект на План - програма за одиторска проверка. 
5.6. Срокът за валидност на офертата да не е по-малък от 90 дни. 
Офертите се представят лично в запечатан непрозрачен плик по пощата или чрез 
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куриер на адрес гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 101. Върху плика се посочва 
името на участника и адрес за кореспонденция. 
Получените оферти се завеждат във входящия регистър на дружеството. 
5.7. Комисията допуска до участие в класирането само участници, отговарящи на 
изискванията по т. 3. Оферти, които не отговарят на изискванията по т. 4 и т. 5 или не 
са подадени в определения срок, не се оценяват и кандидатите се отстраняват от 
участие. 
6. Критерии за класиране на офертите 
Класирането на допуснатите оферти се извършва по реда на икономически най-
изгодната от тях. Икономически най -  изгодна оферта е комплексна оценка, сбор от 
оценките на два показателя с относителна тежест, както следва:  
- предлагана цена /К1/ - 70 точки; 
- опит /К2/ на участника в извършването на одит на публични предприятия – 30 точки. 
Рi = О1i +  О2i 
Рi – комплексна оценка на кандидата 
О1i – оценка на предлаганата цена от кандидата 
О2i – оценка за опита на кандидата 
                 К1 min 
О1i = ------------------------х 70 
                 K1i 
K1 min – най ниското ценово предложение дадено от участниците 
К1i – предложението на участника 
                 К2i 
О2i = -------------------------х 30 
                  K2max 
K2 max – най-високото предложение на участниците/с най много одитирани 
предприятия/ 
К2i – предложението на участника 
Максималният брой точки е 100 разпределен както следва: 
О1 ценово предложение = 70 
О2 бр. одититирани предприятия = 30 
За победител се определя кандидата с най-висока комплексна оценка. 
7. Документи за участие 
Документи за участие могат да се получат всеки работен ден в офиса на 
дружеството на бул. „Мария Луиза“ № 101 и са достъпни на сайта на дружеството: 
www.bmv-eood.bg. За допълнителна информация може да се получи на тел. 02 8130 
714 - лице за контакт Александър Иванов. 
8. Подаване на оферти  
Оферти за участие се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. В 
горния ляв ъгъл на плика се изписва: „Оферта за участие в конкурс за избор на  
регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверяване на 
годишните финансови отчети на БМВ ЕООД за 2022 г. и 2023 г.“, а в долния десен 
ъгъл се изписва името на участника, адреса за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес. Върху плика не се поставят обозначения. 
Краен срок за подаване на офертите – 16.00 ч. на 06.12.2022 г. 
Срокът за получаване на офертите е 14 дни след публикуване на поканата на сайта 
на дружеството на адрес www.bmv-eood.bg. 
 
УПРАВИТЕЛ  

http://www.bmv-/
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