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Дата: 22.06.2022 г..

ОБЯВА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА
МБАЛ СВ. МИНА
ПЛОВДИВ ЕООД за 2022 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ
СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ СТАНДАРТИ“

-

Наименование на възложителя:
Управителят на МБАЛ Св. Мина Пловдив ЕООД
2. Предмет на услугата:
„Извършване на финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на МБАЛ
Св. Мина
Пловдив ЕООД за 2022г., съгласно приложимите счетоводни и одиторски
стандарти“.
3. Условия, на които следва да отговарят участниците:
Участниците следва да са регистрирани одитори
физически лица или одиторски
дружества, вписани в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФО.
Да притежават доказан опит в осъществяване на одиторската дейност.
Да не са извършвали одит в публичното предприятие в продължение
4 поредни
години, считано от дата на влизане в сила Правилник за прилагане на Закона за публичните
предприятия (ПИЗШ!).
1.

-

-

-

на

Да представят работна програма с планирани работни часове, разграничени по
етапи на одита.
4. Срок за подаване на офертите:
29.06.2022 г. 16:00 часа.
-

5.

Срок на валидност на офертите:
Най-малко 60 дни.

6.

Критерий за възлагане:
„Най-ниска предлагана цена“, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение
в лева без вкл. ДДС.
7. Друга информация:
Документите свързани с участието на участника във възлагането, се представят в
деловодството на МБАЛ „Св. Мина Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ Хо 59 в
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

-

1

Наименование

на

кандидата/участника,
“включително
обединението, когато е приложимо.
2.
“Адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.
3.
Наименование на услугата.

участниците

в

“«
се

В

поставят:
непрозрачна опаковка
Опис на документите;
Офертата, която включва:
Ценово предложение с предложена цена
изпълнение на услугата
„Извършване на финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на МБАЛ
Св. Мина
Пловдив ЕООД за 2022 г., съгласно приложимите счетоводни и одиторски
стандарти“.
Документ за пост ангажимент от участника за изпълнение на услугата при
спазване на условията на условията
лечебното заведение: срок за извършване на одита не покъсно от 31.03.2023г.

за

-

на

-

Декларация

за срока на валидност на офертите.
на

Заверено копие от диплома
регистриран одитор.
Доказателства за опит в осъществяване на одиторската дейност.
Декларация, че не са извършвали одит в публичното предприятие в продължение
4
на поредни години, считано от дата на влизане в сила на Правилник
прилагане на Закона
публичните предприятия (ПИЗШ).
Работна програма с планирани работни часове, разграничени по етапи на одита.
-
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проф. д-р ПЕТЪРЧНЕРРОВ д.м.н.
Управител на „МБАЛ "Св. Мина"-Пловдив“ ЕООД

за

