
порядок
провЕдЕння конкурсу з вIдБору суБ,€ктIв Аудиторськоi дUIльностI
для нАдАння послуг з оБов,язкового Аудиту ФIнАнсовоi звIтностI

ДЕРЖАВНОГО ШДПРИ€МСТВА (НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ
мЕтрологri вимIрювАльних I упрАвляючих систЕм>

. 1. Загальнi положенпя

1.1. Щей Порядок розроблений на виконання вимог Закону Украiни <Про аулит
фiтIансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> Ns 2258-VIII вiд 2|.|2,2017 р. (лалi по тексту
- Закон) з метою проведення конкурсного вiдбору суб'ектiв аудиторськоI дiяльностi, якi
можугь буги призначенi для надання поспуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
ДЕРЖАВНОГО шдприемствА (НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ Iнститут
МЕТРОЛОГIiВИМIРЮВАльних I упрАвляючих систЕм)> (далi по тексту
Пiдприемство, Замовник).

1.2.У цьому Порядку термiни вживаIоться в значеннях, пIo визначенi в Законах УкраirIи
<Про аулит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>, <Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Украiнi>, та iнших норматив}Iо-правових актах, що регулюIоть
вiдносини, що виIIикають при проведеннi аудиторськоi дiяльностi,

1,З. Iнформацiя про ЗамовЕика: За критерiями, визнаLIеними Закотtом УкраТни <Про
бу<галтерський облiк та фiнаrlсову звiтнiсть в Украiнi>, Пiдприсмство нiшежить до
пiдприсмств, на яких проводиться обов'язковиil аудит фiнансовоi звiтностi. Пiдприсмство не
належить до пiдприсмств. що становлять суспiльний iHTepec.

1.4. Основним завданням з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Пiдприемства с
перевiрка суб'ектом аудиторськоТ дiяльностi вiдповiдно до вимог Закону та мiжнародних
стандартiв аудиту фiнансовоI звiтностi Пiдприемства, яка вклIоtIас баланс на 3l грудня
вiдповiдного року, звiт про фiтrансовi результати за piK, з MeToIo висловлентlя гтезыtежноТ
ДУмки аудитора про ii вiдповiднiс,гь в ycix суттсвих аспектах i вiдповiднiсть вимогам
мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та законiв УкраIни.

1.5. Конкурсна документацiя мох(е мiстити додатковi завдання, якi повинеI,I виконати
суб'ект аудиторськоi дiяльностi при проведеннi аудиту.

Вiдбiр суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi здiйснтосться затакиI\4и принципами:
- вiдкритiсть та прозорiсть конт(урсу;

- максимальна економiя та ефективнiсть;

- добросовiснаконкуренцiя серед претендентiв;

- нодискримiнацiяпретендентiв;

- об'сктивна та IIеупередх(ена оцiнка конкурсних пропозицiй;

- запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.

Замовник забезпе.tуе вiльний доступ ycix претендентiв до yracTi у KoHKypci вiдповiдно
до цього Порялку. Замовник не може встановлювати дискримiнацiЙнi вимоги до претендентiв
конкурсу.

ВiдповiдальноIо за проведення Конкурсу аулиторський KoMiTeT (надалi -KoMiTeT).

2.ПiдготовItа до проведен}Iя l(oIIKypcy

2.1,, ItoMiTeT готуе iнdlормацiйне оголошенrIя про проведення конкурсу, яке
оприлIолнюсться на веб-сайтi Пiдприсмства.

2.2. Iнформацiйне оголошення про проведення конкурсу мас мiстити:
реквiзити Замовника (наЙменування, пoIlIToBa адреса, телефон, адреса електронноi

пошти);



кiнцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицiй з пiдтвердними
документами;

вiдомостi про предмет та об'ем перевiрки;
кiнцевий TepMiH формування аудиторського висновку;
строк виконання робiт у календарних днях (у разi потреби);
посилання на веб-сайт Замовника, на якому розмiщено конкурсну документацiю;
порядок подання конкурсних пропозицiй претендентами;
вiдомостi про мiсцезнаходження служби, KoHTaKTHi телефони.
2.З, Тривалiсть прийому пропозицiй суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi не може

становити менше 5 робочих днiв з дня, ЕIаст)дIного за оприлюдненням оголошення про
проведення конкурсу.

3.Порядок подаIIIIя конкурсIIих пропозицiй

3,1. Коrпсурснi пропозицiТ подаIоться претендентами особисто або надсилаIоться на
електронну адресу та на поштову адресу Пiдприсмства.

Bci документи подаються украТнською мовою (чи перекладенi на украТнську мову) у
письмовiй формi за пiдписом уповноваtсеноi посадовоi особи суб'скта аудиторськоi
дiяльностi, Копii докушrентiв, що подаIоться у складi KoнKypcrloi пропозицii, повиннi буги
завiренi вiдмiткою <Згiдно з оригiналом>> iз зазначенням назви посади, прiзвища та irriцiалiв
особи, яка завiрили когIilо, i] особистого пiдпису, дати завiрелlня копiТ, засвiдченоI печаткоtо
(за наявностi).

KoHKypcHi пропозицii подаються в строк, зазначений в iнформацiйному оголошеннi про
проведення конкурсу.

3.2. Загальнi вимоги до KoнKypcHoi пропозицii та пiдтверлних документiв:
конкурсна пропозицiя мас розкривати iнформацilо щодо забезпечення вимог до

внугрiшньоТ органiзацiТ суб'скта аудиторськоТ лiяльностi, який мас право проводити
обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi у вiдповiдностi до вимог Закону з детальним описом
полiтик та процедур, розроблених та впроваджених суб'сктом аудиторськоТ дiяльностi;

розкриття iнформацiТ щодо досвiду надання аудиторських посл)л з обов'язкового
аудиту фirrаттсовоi звiтностi ;

наведення детального розрахуrrку BapTocTi i графiку надаI{ня аулиторських послуг.
Вимоги до конкурсноТ пропозицiТ та пiдтверджуюLIих док5rплентiв встаI{овлIоIоться у

Прозорих та недискримiнацiйних критерiях.
KoHKypcHi пропозицiI, отримаrti замовником пiсля закitтчення cTpolry Тх подання, не

розглядаIоться.
Претендент мас право внести змiни або вiдкликати cBolo конкурсну пропозицiю до

закiнчення строку if полання. TaKi змiни чи заява про вiдкликаIlня конкурсноi пропозицii
можугь бути BpaxoBaHi у разi, коли вони отриманi KoMiTeToM ло закiнчення строку подання
конкурсних пропозицiй.

KorKeH претендент мас право подати тiльки одну конкурсну пропозицiIо, яка не може
буги змiнена пiсля заrсiнчення строку подаIIня конкурсних пропозицiй.

3.3.Замовник додатково ма€ право надсилати суб'сктам аудиторськоi дiяльностi
iнформацiйнi запрошення до yracTi у KoHKypci, якi не гlовиннi мiстити бiльrпе iнформачii, Hix<

у iнформацiйному оголошеннi про проведення конкурсу на веб-сайтi Пiдприемства.

4. Розгляд та оцiнlса конкурсIIих пропозицiй

4.4. KoHKypcHi пропозицii розглядаIоться KoMiTeToM Пiлприсмства протягом 5 робочих
днiв пiсля спливу кiнцевого cTpolty подання конкурсних пропозлtцiлi.

4,5. KoHKypcHi гlропозицiТ розглядаIоться ItoMiTeToM на предмет вiдповiдностi
Прозорим та недискримiнацiйним критерiям та конкурснiй документацii.

4,6. KoMiTeToM перевiрясться iнформацiя щодо суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, яка
мiститься у вiдкритих державних ресстрах, доступ до яких е вiльним.



4.],Зарезультатами оцiнки конкурсних пропозицiй KoMiTeToM приймаеться рiшення та
письмово викладаються рекомендацii щодо вибору одного суб'екта аудиторськоi дiяльностi
або групи суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi, якi надаватимугь послуги з аудиту спiльно.

4.8. Якщо пропонована )цасниками BapтicTb аудиторських послуг дорiвнюе або

IIеревищуе 50 000 гривень, KoMiTeT передае конкурсну пропозицiю, Прозорi Та

недискримiнацiйнi критерii та конкурсну документацiю )дIовIIоваженiй особi для провеДення
спрощених закупiвель.

Уповнова>rсена особа формуе документацiю спрошIених закlтliвель, до якоi обов'язково
включаIоться вимоги, якi мiстяться у документах, зазначених у цьому Порядку, органiзУе та

проводить спрощену закупiвлtо та визнаIlас переможця вiдповiдно до Закону Украiни <Про

публiчнi закупiвлi>. При цьому) слуясбою проводиться оцiнка незалехtностi сУб'сктiВ
аудиторськоi дiяrrьностi, якi подаJIи пропозицiТ для yTacTi у спрощених закупiвлях та

здiйснюються дii, передбаченi цим Порядком.
У випадttу розбiжностi мiяс рiшенням )дIовноваженоi особи та KoMiTeTy спрощена

закупiвля проводиться пoBTopllo.

5..Щоговiр про надаIIIIя аудиторських IIослуг

5.1. У договорi про надання аудиторських послуг передбачаIоться предмет, обсяг
аудиторських послуг, розмiр та умови оплати, вiдповiдальнiсть cTopiH, строк дiТ та iншi умови
вrдповlдно до вимог законодавства та мiжнародних стандартiв аудиту.

5.2, Щоговiр про надання аудиторських послуг укладасться пiсля отримання згоДи на

його укладання вiд Органу управлiнтlя Пiдприсмства вiдlтовiдно ло CTaTyly Пiдприсмства.
5.З. Аудиторськi послуги надаються на пiдставi укладеного мiж суб'ск,гом аудиторськоi

дiяльностi та Замовником договору про нада}Iня аудиторських послуг,
5.4. У разi укладеIIня договору uiною до 50 000 гривеIIь Замовltиком обов'язково

оприлIоднюеться у електроннiй системi закупiвель звiт про договiр про закупiвлто, укладений
без використання електронноТ системи закупiвель вiдповiдltо до rт. 3 ст. 3, ст. 10 ЗакОнУ

Украiни пПро публiчнi зак5rпiвлi>.
5.5. У разi уr<ладення договору за результатами спрощених зак),тIiвель Замовником

оприлюднюеться договiр про закупiвлIо та Bci додатки ло нього згiдно зi ст. l0 Закону Украiни
<Про публiчнi закупiвлi>.

5.6. Винагорода суб'скта аудиторськоТ дiялытостi, встаlrовлеI{а договором, за надання
послуг з аудиту фiнансовоТ звiтностi rоридичнiй особi не повинна залежати вiд надання цiй
самiй торидичнiй особi не аудиторських послуг, а також договiрних вiдносин абО

домовленостей, не пов'язаних з наданням послуг з аудиту фiнансовоi звiтностi.
5.7. Забороняеться встановленЕIя суми винагороди за надацня послуг з обов'язttоВоГо

аудиту фiнансовоi звiтностi на пiдставi наперед визначених умов до результатiв надання

аудиторських посдуг або результатiв iх використання, зокрема залежно вiд виоловленоi думки
в аудиторському звiтi.

6.Заклlочlri rro;roлcelrlrя
6.1. Щей 11орядок набирас чинностi з MoMeEITy його затвердження наказом диреItтора

Пiдприсмства та е чинним до моменту його скасування, або до прийняття нового локального
акту Пiдприсмства, який регулюе аналогiчtлi питання.

6.2, Змiни та доIIовнення до цього Порядку затверджуються наказом директора
Пiдприемства шляхом його викладення в новiй редакцiТ. Прийняття новоТ редакцiТ Порядку
автоматично призводить до втрати чинностl попередньо1.

6.З. У разi невiдповiдностi будь-якоi частини Порядlсу законодавотву Украiни, в

тому числi в зв'язку з прийняттям нових Еормативно-правових aKTiB або удоско}IаJIеFIням
чинних, Порядок буле лiяти JIише в тiй частиIti, що не суперечитиме законодавству УкраТни.


