Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»
повідомляє про проведення конкурсного відбору претендентів для надання
послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Укрпатенту за 2021р.
відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
Строк надання конкурсних пропозицій з 24.12.2021 по 18.01.2022р.

Кваліфікаційні критерії та документи,
які вимагаються для підтвердження відповідності учасника
кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника
Вимога
Підтвердження відповідності
Розділ І. Перелік документів, що вимагаються від учасника
1. Кваліфікаційні критерії до учасника та спосіб їх документального
підтвердження
Кваліфікаційні критерії Документальне
підтвердження
наявності
встановлені відповідно кваліфікаційних критеріїв
до статті 16 Закону
1.1.
Наявність
1.1.1. Копії не менше ніж п’яти договорів (без
документально
додатків) та відгуків, наданих учаснику
підтвердженого досвіду замовниками, із зазначенням дати укладення і
виконання аналогічного номеру договору, на який надано відгук, а також
(аналогічних)
за стану належного виконання договору стосовно
предметом
закупівлі якості і строків. Відгук надається щодо договору
договору (договорів)
копія якого надана учасником у складі тендерної
пропозиції.
Аналогічним договором у розумінні цієї
тендерної документації, є договір за предметом
закупівлі або договір предметом якого є надання
послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний
інтерес.

1.2.
Наявність 1.2.1 Інформаційна довідка (форма довільна), яка
працівників відповідної має містити інформацію про наявність
кваліфікації, які мають працівників, які працюють за основним місцем
необхідні
знання
та роботи, мають необхідні знання та досвід для
досвід
надання послуг, що є предметом закупівлі, у
кількості не менше 20 аудиторів, включених до
розділу «Аудитори» Реєстру аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності із зазначенням
номеру реєстрації в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності, з яких не
менше 10-ти осіб, які мають чинні сертифікати
(дипломи)
професійних
організацій,
що
підтверджують високий рівень знань з
міжнародних стандартів фінансової звітності ,та
не менше 2-х з яких мають дипломи цих
організацій, що підтверджують проходження
повної
програми
сертифікації.1.2.2.
Для
підтвердження наявності працівників зазначених
у п. 1.2.1. Розділу І Додатку 1 до тендерної
документації, у складі тендерної пропозиції
надаються копії трудових книжок (перша
сторінка на якій зазначено ПІБ працівника та
сторінка з відміткою учасника про прийняття на
роботу).
Копії трудових книжок надаються щодо
кожного працівника, зазначеного в довідці.
1.2.3.
Для
підтвердження
кваліфікації
працівників зазначених у п. 1.2.1. Розділу І
Додатку 1 до тендерної документації, у складі
тендерної пропозиції надаються копії чинних
сертифікатів
(дипломів)
професійних
організацій, виданих однією з професійних
організацій, а саме:
- Асоціацією присяжних сертифікованих
бухгалтерів (Association of Chartered Certified
Accountants – АССА), - Американським
інститутом
сертифікованих
громадських
бухгалтерів (Association of International Certified
Professional Accountants – AICPA);
- Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і
Уельсу (The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales – ICAEW).

Копії сертифікатів (дипломів) надаються щодо
не менше ніж 10 працівників, зазначених в
довідці.
2. Інші документи

3.1. Інші вимоги

2.1.1. Копії документів, що підтверджують
повноваження посадової особи або представника
учасника процедури закупівлі щодо укладення
договору про закупівлю, а саме:
- Статут;
- наказ (розпорядження) та протокол зборів
засновників
(учасників,
акціонерів)
або
довіреність (доручення) або інший документом,
що підтверджує повноваження посадової особи
або представника учасника на підписання
договору про закупівлю;
- «Баланс» та «Звіт про фінансові результати»
за 9-ть місяців 2021 року, або, у разі якщо
учасник є акціонерним товариством, «Баланс» та
«Звіт про фінансові результати» за 2020 рік.
2.1.2. Довідка у довільній формі про
відповідність внутрішньої організації учасника
вимогам статті 23 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність».
2.1.3. Довідка у довільній формі про наявність
відомостей про учасника у Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності у розділі
«суб’єкти аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний
інтерес» із зазначенням номеру реєстрації у
Реєстрі.
2.1.4. Копія чинного договору страхування
цивільно-правової
відповідальності
перед
третіми особами, страхова сума за яким повинна
складати не менше 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят
мільйонів гривень 00 коп.).

