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■ЦАРИЦА ЙОАННАИСУЛ

ДО всички
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
От УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД,
представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм,
в качеството си на Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
Във връзка с необходимостта от избор на регистриран одитор, който да бъде
предложен на едноличния собственик на капитала - министър на здравеопазването за лице,
което да извърши заверка на индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г. на УМБАЛ
„Царица Йоанна -ИСУЛ“ ЕАД, годишния финансов отчет за 2020 г. на дъщерното
предприятие МДЦ „ИСУЛ - Царица Йоанна“ ЕООД, и консолидирания финансов отчет за
2020 г. на групата УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ“ ЕАД, Ви отправям покана за подаване на
оферта за осъществяване на одита за 2020 г.
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;
2. Копие от диплома на дипломиран експерт-счетоводител;
3. Копие от писмо от Институт на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) за
потвърждаване на провоспособността на регистриран одитор;
4. Ценово предложение, което да съдържа предложение за цена и време за изпълнение по
видове отчети за:
а/Индивидуален годишен финансов отчет за 2020 г. на УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ“
ЕАД, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти;
б/Годишен финансов отчет за 2020 г. на дъщерното предприятие МДЦ „ИСУЛ - Царица
Йоанна“ ЕООД, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти;
в/Консолидиран финансов отчет за 2020 г. на групата УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ“ ЕАД,
изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.
Заб.: За точка б/ страна по договора възложител ще бъде дъщерното предприятие МДЦ
„ИСУЛ - Царица Йоанна“ ЕООД.

Сроковете за изпълнение са както следва:
0 До 26.03.2021г. за годишен финансов отчет на УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ“ ЕАД;
0 До 19.03.2021г. за годишен финансов отчет на МДЦ „ИСУЛ - Царица Йоанна“ ЕООД;
0 До 20.04.2021г. за консолидирания годишен финансов отчет на УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД
Мястото на изпълнение е гр. София, ул.”Бяло море”№8,УМБАЛ „Царица ЙоаннаИСУЛ“ЕАД.
Начин на плащане:
- 40% - до 10 дни след подписване на договора;
- 60% - до 30 дни след представяне на одиторски доклад за заверка на годишния
финансов отчет
Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 45 дни от датата на
представяне на офертата. Изборът на регистриран одитор ще се извърши на база „най-ниска
цена”.
Крайният срок за подаване на оферти е 16:30 часа на 21.01.2021 г. в деловодството на
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД.
С оглед настъпилата пандемична обстановка в страната, е допустимо офертите да се
подават по електронен път на следния e-mail: dogovori(5)isul.eu.
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