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ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ № ЗНП №17/15/12/2014 

 
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» має намір 

скористатися послугами аудиторської фірми з метою виконання аудиту 

фінансової звітності проекту міжнародної технічної допомоги «Торговельна 

політика і практика в Україні», як це передбачено Угодою між ГО «Інститут 

економічних досліджень і політичних консультацій» та Шведським агентством 

з питань міжнародного співробітництва (Sida). Аудит повинен здійснюватися 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту, встановлених Міжнародною 

федерацією бухгалтерів (IFAC). Аудит повинен здійснювати зовнішній, 

незалежний і кваліфікований аудитор (дипломований бухгалтер). 

 

 

Завдання і обсяг аудиту 

- Провести аудит фінансової звітності за період з січня 2014 року – по грудень 

2014 року, яка була надана донорові, і підготувати аудиторський висновок 

згідно ISA 800/805 стосовно того, чи надана донорові фінансова звітність 

проекту «Торговельна політика і практика в Україні», відповідає данним 

бухобліку Інституту економічних досліджень та політичних консультацій і 

вимогам Sida щодо фінансової звітності. 

 

- Вивчити, оцінити і надати висновок про відповідність  фінансової звітності по 

проекту «Торговельна політика і практика в Україні» положенням і умовам 

Угоди між ГО «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій» та 

Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва (Sida) і 

відповідним законам та підзаконним актам, що регулюють  бухгалтерський 

облік та оподаткування.   

 

- Аудитор повинен на вибірковій основі проаналізувати існуючу супровідну 

документацію, пов'язану з витратами, зазначеними у фінансовій звітності. 

Вибірка для перевірки має спиратись на проведений аудитором аналіз ризиків, і 

це має бути зазначено в аудиторському висновку. Аудитор повинен повідомити 

про ідентифіковану суму у випадку відсутності будь-якої супровідної 

документації.  

- Якщо Інститут економічних досліджень та політичних консультацій спрямовує 

кошти до інших організацій, аудитор має проаналізувати, чи у такому разі 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій дотримався вимог 

Sida щодо аудиту і відреагував на отримані висновки аудитора від цих 

організацій. 

 

Звітування  

Звіти повинні містити детальну інформацію щодо використаної методології 

аудиту та обсягу аудиту. 

 

Аудиторський висновок має містити запевнення в тому, що аудит виконувався 

дипломованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів. 

 

Звіт аудитора має містити підпис відповідального аудитора (не лише назву 

аудиторської фірми), а також його звання. 
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Аудитор має представити аудиторський звіт/лист до керівництва. Звіт аудитора 

повинен містити висновки аудиту, сформовані в процесі аудиторської перевірки. 

Цей документ має містити посилання на те, яких заходів було вжито за 

результатами попередньої аудиторської перевірки, чи вжиті заходи були 

адекватними  для усунення визначених недоліків. Лист до керівництва має бути 

представлений також у разі відсутності виявлених недоліків.  

 

Аудитор повинен розробити рекомендації стосовно усунення будь-яких 

визначених слабких сторін. Рекомендації мають бути представлені в порядку їх 

пріоритетності. 

 

Аудиторський звіт не має займати більше 20 сторінок, має бути написаний 

англійською та українською мовами, і протягом двох тижнів після останнього 

візиту подається до Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій в двох примірниках на папері та у цифровому файлі.  

 

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

- Знання кращих практик фінансового управління неприбутковими 

організаціями; 

- Досвід фінансового аудиту проектів міжнародної технічної допомоги; 

- Підтверджений досвід консультування з зазначених питань;  

- Досвід аудитів проектів технічної допомоги,що фінансуються Sida, є 

перевагою; 

- Спроможність надати якісні послуги у зазначені строки; 

- Спроможність надати аудиторський висновок згідно ISA 800/805.  

 

 

Документи, що вимагаються  

Зацікавлені організації (компанії) повинні подати:  

1. Лист зацікавленості; 

2. Цінову пропозицію (фіксована ціна в гривнях); 

3. Опис запропонованих послуг.  

 

1. Лист зацікавленості учасника конкурсу повинен містити наступне: 

1.1. Назву організації (компанії). 

1.2. Тип організації (компанії). 

1.3. Адресу. 

1.4. Телефон. 

1.5. Факс. 

1.6. Електрону пошту. 

1.7. Адресу Інтернет сайту 

1.8. П.І.Б. керівника організації (компанії) 

1.9. Індивідуальний податковий номер платника податку (організація, 

компанія). 

1.10. Банківські реквізити рахунку організації (компанії). 

1.11. Інші документи:  

1.11.1 Копію реєстраційного свідоцтва Державного реєстру. 

1.12. Термін дії пропозиції (має бути не менший за 60 календарних днів) 
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2. Цінова пропозиція повинна містити такий документ: 

2.1. Бюджет (вартість послуг погодинно та загальна вартість, без ПДВ та з 

ПДВ) виключно в гривнях. 

 

3. Опис запропонованих послуг:  

 

3.1. Пропозиції щодо видів робіт, які будуть виконані відповідно до переліку 

завдань, визначених у цьому Запиті.   

3.2. Робочий план. 

3.3. Підтверджена інформацію про досвід виконання аналогічних робіт,  

3.4. Підтверджена інформація про кадрове забезпечення. 

3.5. Проект Угоди на надання послуг. 

 

Подання конкурсної пропозиції 

 

Зацікавлені організації (компанії) надають пропозиції українською мовою на 

аркушах паперу формату A4, надруковані шрифтом TimesNewRoman 12-го 

розміру одинарним інтервалом у відповідності до наступних вимог. Пропозиції 

подаються у електронному форматі із використанням програмного забезпечення, 

сумісного з програмою MS Word). 

Усі пропозиції складаються з трьох окремих документів: 

 Лист зацікавленості 

 Опис запропонованих послуг 

 Цінова пропозиція.  

Лист зацікавленості має бути підписаним синіми чорнилами та мати печатку 

організації (компанії). 

  

Усі документи надсилаються на електронну адресу tender@ier.kiev.ua  до уваги 

Надії Затірки, менеджера з закупівель Інституту. 

 

Будь-ласка, зазначте в темі електронного листа: «ЗНП № 17/15/12/2014 Аудит 

фінансової звітності проекта «Торговельна політика і практика в Україні». 

 

Усі пропозиції необхідно подати не пізніше 18:00 за київським часом 15 січня 

2015 року. Заявки, що подані пізніше, не будуть розглянуті. 

 

Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання 

зазначеної пропозиції.  
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