„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
Хасково, ул. Сакар 2, тел. 038 501601; zop@vik.haskovo.com

ПОКАНА
Във връзка с необходимостта от избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване
на независим финансов одит за 2017 година на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр.
Хасково, и Заповед Nо 169/21.08.2017 г. на Управителя на „Водоснабдяване и Канализация”
ЕООД, гр. Хасково, Ви каним да представите оферта за обществена поръчка по реда на чл.
20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с предмет: „Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на
независим финансов одит за 2017 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр.
Хасково”.
1.
Описание и изисквания към обекта:
1.1.
Одитът да се извърши от дипломиран експерт счетоводител - регистриран одитор.
1.2.
Сумата на актива, по отчет на финансовото състояние за 2016 г. е 10 521 хил.лв.,
нетните приходи от продажби за 2016 г. са в размер на 13 288 хил.лв., средносписъчният
състав на персонала за 2016 г. е 491 бр. служители.
1.3.
Срокът за извършване на одита да се посочи от участника в календарни дни, и да не е
по-късен от 15.03.2018 година.
1.4.
За доказване на изпълнението предмета на договора и приемане на одитния доклад
да се състави и подпише приемо-предавателен протокол.
1.5.
Приемо-предавателния протокол се подписва в 3 екземпляра (един за Изпълнителя и
два за Възложителя), подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени техни
представители.
2. Общи изисквания към участниците:
2.1.

За изпълнение на настоящата поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от

Закона за обществените поръчки, могат да участват всички заинтересовани лица, които
отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и посочени от Възложителя в поканата
за участие.
2.2.

Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на

чужд език, се представят и с превод на български език.
3. Специфични изисквания към участниците:
Участникът трябва да e регистриран одитор* по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за независимия финансов одит.
Това обстоятелство се доказва с представянето на: документ/диплома, от който да е виден
индивидуалния номер, с който лицето е вписано в Регистъра на регистрираните одитори на
Института на дипломираните експерт-счетоводители.
*„Регистриран одитор” е физическо лице, придобило право да подписва одиторски доклади с мнение
върху финансови отчети, или негово предприятие или специализирано одиторско предприятие,
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вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт –
счетоводители или в еквивалентен орган на държвата, в която е установен.
4.
Прогнозна стойност - 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) без ДДС, общо за одита.
5.
Начин на плащане – авансово, 30% от стойността посочена в договора в срок до 30
(тридесет) дни от датата на представяне на фактура и окончателно плащане, което ще се
извърши след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за
извършената работа и издаване на фактура.
6.
Място на изпълнение – гр. Хасково.
7.
Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни от
дата на крайния срок за подаване на оферти.
8.
Критерий за оценка – „най – ниска цена”.
На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска обща цена за
извършване на одита предмет на настоящата поръчка. Останалите участници ще бъдат
класирани на 2-ро и т.н. място във възходящ ред, в зависимост от направеното ценово
предложение. В случай, че има участници предложили една и съща най-ниска цена общо за
одита, то на първо място ще бъде класиран този, предложил повече часове за извършването
му.
9.
Офертите да съдържат минимум следната информация:
 Представяне на участника;
 Копие
на
диплома
за
правоспособност
на
дипломиран
експерт
счетоводител/дипломиран одитор;
 Ценово предложение – в лева, без ДДС – общо за одита, като се посочат и
необходимите часове за извършването му;
 Техническо предложение - включващо срок на изпълнение и срок на валидност на
офертата;
 Допълнителни предложения
от
одитора
за
периодични консултации,
методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.
 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /в случай, че ще се използва
такъв/;
 Проект на договор;
Копията на всички документи приложени към офертата трябва да са заверени за вярност с
оригинала с подпис на представляващия и свеж печат на участника.
Възложителят си запазва правото да не сключи договор с класиралите се на първо място
участници, ако ценовото предложение е финансово неизгодно.
10.
Срок за получаване на офертите: Същите следва да постъпят в деловодството на
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, ул. Сакар 2, ет. 3 – Деловодство, 6300 Хасково, в
срок до 17:00 часа на 01.09.2017 година.

Управител - инж. Тодор Райчев Марков
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