„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички
заинтересовани лица, че на основание чл.38 ал.1, т.1 от Закона за
счетоводство и чл.8 от Закона за независимия финансов одит, открива
процедура по събирането на писмени оферти за избор на одитор за
„Извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на
„Свободна зона - Русе” ЕАД за 2015 година”.
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.1. да отговарят на изискванията за „Регистриран одитор” или „Специализирано
одиторско предприятие” по смисъла на Закона за независимия финансов одит;
1.2. да отговарят на изискванията по чл. 28, ал.1 и 2 от Закона за независимия
финансов одит – кандидатите да са независими от одитираното дружество
"Свободна зона - Русе" ЕАД и за тях да не е налице пряка или косвена
финансова връзка, бизнес връзка, трудово правоотношение или друга
връзка/правоотношение със "Свободна зона - Русе" ЕАД, включително
предоставянето на допълнителни услуги, несвързани с одита, от които
обективна, разумна и информирана трета страна да би могла да направи
заключение, че независимостта на кандидата е компрометирана;
1.3. да имат опит:
1.3.1. като регистриран одитор;
1.3.2. при предоставяне на услуги по извършване на независим финансов одит
на следните категории лица: еднолични държавни търговски дружества и
търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала или дружества,
които те контролират; или държавни предприятия, създадени по реда на чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон;
1.3.3. при одитиране на финансови отчети на предприятия, осъществяващи
дейност в същия отрасъл (бранш) на българската икономика, от който е
„Свободна зона - Русе” ЕАД – „Други непрофесионални дейности, некласирани
другаде”, код 74.90 по КИД 2008.
Забележка: Опитът по т.1.3. е предимство, но кандидатите, които не го
притежават се допускат до оценка и класиране на техните офертни
предложения.
2. КАНДИДАТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ,
ДОКАЗВАЩИ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО т.1, КАКТО СЛЕДВА:
2.1.

По т.1.1. и т.1.2. по-горе – декларация/и в оригинал, като в декларацията
за обстоятелствата по т.1.1. да се посочи номера на регистрацията на
кандидата като регистриран одитор и се декларира нейната валидност
към датата на подаване на офертата;

2.2.

По т.1.3.1. по-горе – Удостоверение от Института на дипломираните
експерт – счетоводители /заверено копие или оригинал/;

2.3.

По т.1.3.2 и 1.3.3 по-горе – декларация/и с посочване броя на годините на
съответния вид опит /в оригинал/. Декларираните обстоятелства могат да
бъдат включени като част от офертата /т.3.1.6 по-долу/.

Забележка: Вместо декларация/и, кандидатите могат да представят
документ/и с по-висока доказателствена сила /в оригинал или заверени
копия/.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ:
3.1. Офертите трябва да включват предложение за:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

обхвата на услугата;
срок за изпълнение;
ценообразуване;
обща цена в лева без ДДС;
начин на плащане;
деклариран опит (брой години за опита по т. 1.3.2. и т.1.3.3.) – в случай че
не е/са представена/и отделна/и декларация/и като приложения към
офертата.

3.2. Срокът на валидност на офертите да не бъде по-кратък от 90 дни.
3.3. Офертите следва да са изготвени на български. Всички разходи по
изготвянето и предоставянето им са за сметка на кандидатите.
3.4. Офертите следва да се депозират в запечатан непрозрачен плик в
деловодството на “Свободна зона - Русе” ЕАД, на адрес: гр. Русе, бул.
„Тутракан” № 71, в административната сграда на дружеството, ет.3, в срок до
13:00 часа на 10.11.2015 г.
4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: „икономически най-изгодна
оферта”, при спазени всички условия по точки 1, 2 и 3 и съгласно
методиката по т.5.
5. ПОКАЗАТЕЛИ, СЪОТВЕТЕН МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ И МЕТОДИКА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ:
№ по
ред

Показател

Максимален
брой точки

1.

Обща цена в лева без ДДС

до 60 точки

2.

Опит на кандидатите като регистриран одитор – брой
години

до 10 точки

3.

Опит при предоставяне на услуги по извършване на
независим финансов одит на следните категории лица:

4.

3.1. еднолични държавни търговски дружества и
търговски дружества с над 50% държавно участие в
капитала или дружества, които те контролират – брой
години

до 10 точки

3.2. държавни предприятия, създадени по реда на чл.
62, ал. 3 от Търговския закон – брой години

до 5 точки

Опит при одитиране на финансови отчети на предприятия,
осъществяващи дейност в същия отрасъл (бранш) на
българската икономика, от който е „Свободна зона - Русе”
ЕАД – „Други непрофесионални дейности, некласирани
другаде”, код 74.90 по КИД 2008 – брой години

до 15 точки

Общ брой максимални точки

до 100 точки

Кандидатът с най-добрата оферта (например най-голям опит или найниска цена) получава максимален брой точки за съответния показател,
определени в таблицата по-горе.
Когато по-добра оферта е по-високата (например брой години за който и
да е от видовете опит), точките на останалите кандидати се получават като „nтата оферта” по конкретния показател се раздели на „оферта макс” и се умножи
по максималния брой точки за съответния показател.
Когато по-добра оферта е по-ниската (например цената), точките на
останалите кандидати за конкретния показател се получават като „оферта мин.”
се раздели на „n-тата оферта ” и се умножи по максималния брой точки за
съответния показател.
Крайната (комплексната) оценка на офертата за всеки кандидат е сума
от точките, получени от всички показатели. Всеки участник може да получи
максимум по 100 точки.
На първо място ще бъде класиран участникът получил най-висока
комплексна оценка.
В случай, че двама или повече участници получат еднакъв брой точки
изборът на изпълнител се извършва чрез публичен жребий.

