ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
На основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните
предприятия и приетите Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет на публичното предприятие - “Специализирана болница за активно
лечение по инфекциозни и паразитни болести “Проф. Иван Киров” ЕАД, с адрес на
управление: гр.София, бул.Акад. Иван Гешов 17, представлявано от проф.Татяна
Червенякова - Изпълнителен директор,
КАНИ
Всички заинтересовани лица да предоставят оферта за извършване на независим финансов
одит на годишния финансов отчет за 2021 г. на СБАЛИПБ“Проф.Иван Киров“ЕАД.
Предмет на услугата:
Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2021 година.
Изисквания към участниците:
1. Да е регистриран одитор като физическо лице или одиторско дружество, вписано
в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от Закона за независимия
финансов одит.
2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи
доказателства по т. 1. и 2. за регистрирания одитор, който пряко ще извърши
услугата.
3. Участниците следва да са извършили независим финансов одит на поне едно
лечебно заведение през последните три години.
4. Да не е извършвал финансов одит на годишния финансов отчет на лечебното
заведение /публично предприятие/ през последните четири поредни години,
съгласно чл.62, ал.2 от ППЗПП.
Участниците следва да представят следните документи:
1.Оферта за изпълнение на одитния ангажимент с ценово предложение, подписана
представляващия участника. Офертата следва да съдържа информация за участника –
ЕИК/ЕГН на участника, адрес за кореспонденция, телефон, и електронен адрес, № на
валиден документ, удостоверяващ вписването на участника в регистъра на регистрираните
одитори при ИДЕС
При подписване на договора, избраният изпълнител представя: Валидни документи
удостоверяващи вписването му в регистъра на регистрираните одитори при ИДЕС.

2. Списък на основните договори за изпълнение на поръчка с предмет „Извършване на
независим финансов одит“, изпълнени през последните 3 годни на поне едно лечебно
заведение
Критерий за оценка на офертите е „най-ниска предложена цена“
Срок и място на представяне на офертите: Срока за представяне на офертите е 19
октомври 2021 година.
Изпращането на офертите може да стане на адреса на дружеството: гр. София,
бул.Акад.Иван Гешов 17 всеки работен ден от 9,00 до 15,30 ч.

