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Оголошення 

на проведення тендерної закупівлі аудиторських послуг  
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21695710  
1.3. Місцезнаходження:  представництво м. Львів, вул .Бойківська, буд. 30-б 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв'язку, е-mail): 
Економіст з фінансової роботи Карітас України Марценюк Софія   
е-mail: smartseniuk@caritas.ua, моб. тел. +38 096 648 27 27 
 
 
2. Інформація про предмет закупівлі: 
 
Фінансовий  аудит за проектом  UKR 23829 Паліативні заходи: соціальна та медична 
допомога людям, які потребують мобільної паліативної допомоги  за фінансової 
підтримки Renovabis,  виконавець Міжнародний благодійний фонд «Карітас України». 
Термін виконання проекту протягом  01.07.2020 по 30.06.2023р. 

Вибрана аудиторська компанія буде укладати контракт на проведення аудиту з МБФ 
«Карітас України». Аудит проводиться в шість етапів в офісі МБФ «Карітас Україна» в 
м. Львів: 
 

Етап 
аудиту  

Терміни проведення аудиту Перевірочний період діяльності проекту 

І 20.01.2021   - 10.02.2021 01.07.2020  -  31.12.2020 

ІІ 20.07.2021   - 10.08.2021 01.01.2021  -  30.06.2021 

ІІІ 20.01.2022   - 10.02.2022 01.07.2021  -  31.12.2021 

ІV 20.07.2022   - 10.08.2022 01.01.2022  -  30.06.2022 

V 20.01.2023   - 10.02.2023 01.07.2022  -  31.12.2022 

VI 20.07.2023   - 10.08.2023 01.01.2023  -  30.06.2023 

 
Для виконання цілей проекту залучено Карітас України та три регіональні центри.  
 
 Вимоги  до проведення аудиторської перевірки викладені  в окремих файлах: 
1) Додаток № 1 –договір на виконання проекту на англійський мові  
2) Додаток № 2 – взірець контракту з аудитором  
3) Додаток № 3 – взірець аудиторського звіту 

 
Аудит проводиться згідно Міжнародних стандартів аудиту 800 (МСА800) 
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3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження: 
 
Документи, які Учасник  обов’язково подає одночасно з Пропозицією (у разі не 
надання документів або надання їх не в повному обсязі до закінчення прийому 
пропозицій, ми як Замовник маємо право відхилити Переможця). 

1. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії. 
2. Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю. 
3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у 

відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Міжнародною 
федерацією бухгалтерів (IFAC). 

4. Копія статуту із змінами та доповненнями або іншого установчого документу 
(вимога встановлюється до учасників торгів – юридичних осіб). 

5. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-
підприємців станом за 2020 рік.  

6. Копія довідки від обслуговуючої банківської установи, в якій офіційно відкрито 
рахунок (що буде вказаний в договорі про закупівлю), з зазначенням всіх 
банківських реквізитів. 

7. Копія довідки з ЄДРПОУ (за наявності). 
8. Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, або 

витяг з реєстру платника податку на додану вартість та/або свідоцтво 
платника єдиного податку; 

9. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про 
закупівлю: документи, (виписка з протоколу засновників, копія наказу про 
призначення, довіреність, доручення або інший документ (за вибором 
учасника), що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника учасника процедури закупівлі щодо підписання договору по 
результатам торгів. 

10. В разі, якщо договір від імені контрагента буде підписувати керівник філії, 
повинні бути надані також всі правовстановлюючі (реєстраційні) документи 
філії підприємства контрагента. 

11. Документи, які підтверджують досвід роботи компанії з неприбутковими 
організаціями. Не менш 2 (оригінал або завірена Учасником копія) відгуків від 
замовників засвідчених підписами та печатками керівників перевірених 
підприємств; 

12. Тендерну пропозицію. 
 

4. Тендерні пропозиції повинні містити інформацію про: 

 повна назва учасника; 

 місцезнаходження учасника: адреси, телефон, факс, електронні реквізити 
зв'язку; 

 термін дії пропозиції має буди дійсним до кінця січня 2021 року;  

 комерційну (цінову) пропозицію на фірмовому бланку учасника тендеру, де 
зазначається: повна назва постачальника, код ЄДРПОУ, фактичне 
місцезнаходження заявника: адреса, контактні телефони, факс, електронні 

 реквізити зв’язку; розрахунок договірної ціни; 
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До тендерної пропозиції також необхідно додати: 

 обрахований повний кошторис або калькуляцію вартості робіт/послуг у 
євро\гривні з вказанням курса; 

 пояснювальну записку; 

 графік виконання робіт (календарний план робіт/послуг); 

 пропонований графік фінансування робіт/послуг. 
 
Тендерні пропозиції  готуються  та подаються виключно англійською мовою. 
 
5.  Інша інформація 
 
5.1. Розглядаються пропозиції учасників з західного регіону України. 
5.2. Процедура уточнень триває 5  робочих дня з дати даного оголошення. Під час 
періоду уточнень Користувачі можуть задавати питання чи вимагати уточнення від 
Замовника щодо технічних вимог до предмету закупівлі та/чи вимог до кваліфікації 
Учасників.  
5.3. У випадку ненадання учасником документів або надання їх не в повному обсязі, 
такий учасник може бути дискваліфікований, після чого, Замовник проводить розгляд 
пропозиції наступного учасника, з тих, що залишились. 
5.4. Критерії оцінки ґрунтуватимуться на надійності постачальника, найкращій 
запропонованій ціні,  запропонованому підході та методології, професіоналізмі 
персоналу. У виборі переможця закупівлі безпосередню участь приймають 
представники Renovabis. 
5.5. За результатами здійснення закупівлі Замовник та Учасник  укладають договір не 
раніше ніж через 5 робочих дня після оприлюднення рішення про переможця 
закупівлі. 
5.6. Переможець надає документи Замовнику, що підтверджують відповідність 
вимогам до кваліфікації  учасників в паперовому вигляді, завірені підписом та 
печаткою. 
 

Тендерні пропозиції просимо надсилати  до 11.01.2021 до 16.00 на дві 
електронні адреси: smartseniuk@caritas.ua  та mvorzheva@caritas.ua  із 
вказанням у темі листа «Аудит_Реновабіс_назва аудиторської компанії 
учасника» 
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