
 
До СБАЛАГ “Майчин дом“ ЕАД 

Гр.София, 1431, ул.”Здраве” 2 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА  
 

ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И НА КОНСОЛИДИРАН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СБАЛАГ – МАЙЧИН ДОМ” ЕАД ЗА ОТЧЕТНАТА 2019Г.“ 
 

ПОДАДЕНА ОТ: ____________________________________________________________________ 

                                            /наименование на лицензирания одитор/ организацията/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ: ____________________________________________________________________ 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:_____________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФОН/ ФАКС/ ЕЛ.ПОЩА: _______________________________________________________ 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Изразяваме нашето желание за изпълнение предмета на поръчката посочен в поканата за 

участие, а именно: извършване на услуги по проверка и заверка на годишен финансов отчет и 

консолидиран годишен финансов отчет на „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД за отчетната 2019г. 
 

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 

срок от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

2. При изпълнение предмета на поръчката ще спазваме действащата в Р.България нормативна 

уредба. Ще осигурим достоверност и обхватност при извършване на проверката на финансовите 

отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Международните стандарти за 

финансови отчети, Националните счетоводни стандарти и Закона за независимия финансов одит. 

3. Ще извършим предмета на поръчката в определените от Възложителя срокове и при 

спазване на Етичния кодекс на професионалните счетоводители.  

4. Предлаганите от нас финансови условия за изпълнение на поръчката са както следва: 

 

Вид дейност 
Цена в лева 

без ДДС 

Цена в лева с 

вкл.ДДС 

Одит и заверка на индивидуален годишен финансов отчет   

Одит и заверка на консолидиран годишен финансов отчет   

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:   

 

5. Приемаме плащането за извършване на услугата да се извършва чрез банкови преводи, като 

50% от стойността на общото одиторско възнаграждение се заплаща към датата на сключване на 

договора, а останалите 50% към датата на заверка на годишните финансови отчети.  

6. Към настоящата оферта прилагаме заверено копие на диплома за одитор. 

7. Към настоящата оферта прилагаме заверени документи, удостоверяващи заверката на ГФО 

през последните 5 (пет) поредни години на лечебно заведение за болнична помощ. 

 

Дата: _________2019 г.                                       

Име и фамилия: __________________   

Длъжност: __________________ 

Подпис и печат: __________________ 

     До “Майчин дом-медицински център“ ЕООД 



Гр.София, 1431, ул.”Здраве” 2 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА  
ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И НА КОНСОЛИДИРАН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „МАЙЧИН ДОМ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД ЗА 

ОТЧЕТНАТА 2019Г.“ 

 
ПОДАДЕНА ОТ: ____________________________________________________________________ 

                                            /наименование на лицензирания одитор/ организацията/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ: ____________________________________________________________________ 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:_____________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФОН/ ФАКС/ ЕЛ.ПОЩА: _______________________________________________________ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Изразяваме нашето желание за изпълнение предмета на поръчката посочен в поканата за 

участие, а именно: извършване на услуги по проверка и заверка на годишен финансов отчет и 

консолидиран годишен финансов отчет на „Майчин дом-медицински център“ ЕООД за отчетната 

2019г. 
 

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 

срок от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

2. При изпълнение предмета на поръчката ще спазваме действащата в Р.България нормативна 

уредба. Ще осигурим достоверност и обхватност при извършване на проверката на 

финансовите отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, 

Международните стандарти за финансови отчети, Националните счетоводни стандарти и 

Закона за независимия финансов одит. 

3. Ще извършим предмета на поръчката в определените от Възложителя срокове и при 

спазване на Етичния кодекс на професионалните счетоводители.  

4. Предлаганите от нас финансови условия за изпълнение на поръчката са както следва: 

 

Вид дейност 
Цена в лева 

без ДДС 

Цена в лева с 

вкл.ДДС 

Одит и заверка на индивидуален годишен финансов отчет   

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
  

 

5. Приемаме плащането за извършване на услугата да се извършва чрез банкови преводи, като 

50% от стойността на общото одиторско възнаграждение се заплаща към датата на сключване на 

договора, а останалите 50% към датата на заверка на годишните финансови отчети.  

6. Към настоящата оферта прилагаме заверено копие на диплома за одитор. 

7. Към настоящата оферта прилагаме заверени документи, удостоверяващи заверката на ГФО 

през последните 5 (пет) поредни години на лечебно заведение за болнична помощ. 

 

Дата: _________2019 г.                                       

Име и фамилия: __________________   

Длъжност: __________________ 

Подпис и печат: _________________ 


