КОНКУРСНА ДОItУМЕНТАЦIЯ

1.

Iнформацiя про пiдприемство

дЕржАвнЕ пIдприемство (нАуково-дослIдниЙ нститут мЕтрологIi
ВИМIРЮВАЛЪНИХ

I

УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ)

Уповноважений орган управлiння - MiHicTepcTBo економiчного розвитку, торгiвлi та
сiльського господарства Украiни
,Щержавне комерцiйне yHiTapHe пiдприемство
Суб' скт малого пiдприемництва
Не е пiдприемством, що становить суспiльний iHTepec
Платник податку Irа прибугок, платник ПЩВ
Основний код КВЕЩ:11,.20 Технiчнi випробовування i дослiдrкення

2.

Завдання з обов'язl(ового аудиту фiпансовоi звiтностi
Аудиторська перевiрка рiчноi фiнансовоi звiтностi Замовника за 2021 звiтний piK з метою
висловлення аудитором думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображае достовiрно, в ycix
сугтевих аспектах фiнансовий стан Замовника на 31 .|2.2024 р,, та його фiнансовi результати
за piK, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку.

3.

Щокументи, Iцо подаIоться учасIIиком у складi KoHlcypcHoi пропозицii:
З,1, Довiдка про наявнiсть вiдомостей про суб'екта аудиторськоi дiяльностi

у

Роздiлi

(суБ,екти Аудиторськоi дшльностI, як мАють прАво проводити

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI> Ресстру аудиторiв та суб'ектiв

аудиторськоi дiяльностi.

3.2 Довiдка про перебування у трудових вiдносинах за основним мiсцем роботи не менше
трьох аудиторiв (з зазначенням П,LБ. та дати та номеру сертифiкатiв аудиторiв). Вiдомостi
про аудиторiв повиннi бути наявнi в PeccTpi аудиторiв у роздiлi (АУДИТОРИ> Реестру
аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi.

З,3. Копiя чинного договору страхування цивiльно-правовоi вiдповiда-пьностi суб'скта
аудиторськоТ дiяльностi перед третiми особами, укладений вiдповiдно до типовоТ форми
договору страхування, затвердженоТ Нацiональною комiсiею, що здiйснюе деря(авне
регулIовання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з Органом суспiльного
нагляду за аудиторською дiяльнiстtо.
3.4. Довiдка суб'екта аудиторськоi дiяльностi, що його керiвник та працiвники не с
пов'язаними особами з Пiдприсмством, не мають близьких родичiв, що с працiвниками
Пiдприсмства, вiдсутнiй конфлiкт iHTepeciB при наданнi аудиторських послуг для
Пiдприсмства.

3.5. ,Щовiдка суб'екта аудиторськоI дiяльностi про наявнiсть системи внугрiшнього
контролю якостi аудиторських посл}г.
З.6. Проскт договору на надання аудиторських послуг з зазначенням t{iни логовору. ,Що
проекту договору повинен буги доданий розрахуlrотс цiни договору.
З.7. Копii доltументiв, що пiдтверджуIоть проходження перевiрки системи контролю якостi
аудиторських послуг (за наявностi),

