ОГОЛОШЕНННЯ
про проведення закупівлі

Послуги щодо фінансового аудиту (аудит витрат по проектом «Дослідження
можливості синхронного об’єднання української та молдовської енергосистем з
континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E»)
1. Замовник послуги:
1.1. Найменування: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37471933
1.3. Місцезнаходження: м. Київ 01001, вул. Хрещатик, ЗО,
1.4. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок
з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Пержинська Світлана
Леонідівна - начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 4, (044) 206-37-20, e-mail: Svetlana.perginskaia@mev.energy.gov.ua
2. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) розміщується
інформація про закупівлю: www.mev.energy.gov.ua
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 69.20.1 згідно ДК 016:2010 - Послуги щодо
фінансового аудиту (аудит витрат по проектом «Дослідження можливості синхронного
об’єднання української та молдовської енергосистем з континентальною європейською
енергосистемою ENTSO-E»);
3.2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
м. Київ, вул. Хрещатик, ЗО;
3.3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень - грудень 2015
року.
4.
Місце
отримання
інформації
вул. Б. Хмельницького, 4, кімната 200/1

щодо

проведення

закупівлі:

м.

Київ,

5. Подання пропозицій щодо проведення закупівлі:
5.1. Місце: м. Київ, вул. Б .Хмельницького, 4, кімната 200/1
5.2. Спосіб: особисто чи поштою в тому числі електронною (у випадку подання пропозиції
електронною поштою, Потенційний виконавець зобов’язаний надати оригінали документів
на запит Замовника).
5.3. Строк: до 19.10.2015 р. до 9:00 години
6. Оцінка пропозицій
Критерієм визначення переможця є виключно мінімальна ціна, за умови, що він відповідає
Критеріям:
1) аудиторська фірма включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
2) наявність в аудиторської фірми (або в єдиної мережі аудиторських фірм, у тому числі за
межами України, до якої входить дана аудиторська фірма) досвіду надання аудиторських
послуг суб'єктам господарювання відповідної галузі, зокрема здійснення не менше двох
завдань з аудиту або інших аудиторських послуг для суб'єктів господарювання відповідної
галузі протягом останніх трьох років та досвід роботи по проектам МБРР та СБРР;
3) наявність у складі аудиторської фірми не менш як 50 працівників, які безпосередньо
залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими
укладений трудовий договір;
4) при цьому не менш як п'ять працівників повинні мати сертифікат, що визначає їх
кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не
менш як 5 працівників повинні мати принаймні один документ, що засвідчує проходження
повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної
федерації бухгалтерів (IFАС), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів

федерації бухгалтерів (ШАС), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів
(АССА), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА),
Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ІСАЕ\У);
5) щорічний дохід аудиторської фірми протягом останніх трьох років становить не менш як
20 млн. гривень;
6) наявність договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо
відшкодування можливих збитків у зв'язку із провадженням професійної діяльності на суму
не менш як 20 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього
періоду надання аудиторських послуг.
7. Розгляд пропозицій щодо проведення закупівлі:
7.1. Місце: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4, конференц-зал (2-й поверх)
7.2. Дата: 19.10.2015р.
7.3. Час: об 09:30 годині
8. Додаткова інформація: Допис та основні вимоги до предмету закупівлі додаються.
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