МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
“УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД

ПОКАНА
за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов
одит и заверка на годишния финансов отчет на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, за
финансовата 2021 година след провеждане на конкурс,
открит с Решение №РД-10-18/17.06.2021г. на основание утвърдените от едноличния
собственик на капитала на „УОС“ ЕАД Правила за избор на регистриран одитор за
извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на
„Ученически отдих и спорт“ ЕАД, във връзка с чл. 62 от Правилника за прилагане на
Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, и взето решение по т. 4 от Протокол
№6/21.01.2021г. на Съвета на директорите на „УОС“ ЕАД
Условия за участие в конкурса:
I. Изисквания към участниците:
1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде регистриран одитор-физическо
лице или одиторско дружество, вписан в Публичния регистър на регистрираните
одитори при ИДЕС и КПНРО.
Проверката за статуса на участника се извършва от назначената за провеждането на
настоящата процедура комисия.
Всеки участник трябва да притежава исканата квалификация и опит, който може да
докаже посредством представяне на документите, изброени в настоящата процедура.
Регистрираният одитор, отговорен за изпълнението на ангажимента доказва
правоспособността си с копие на диплома за правоспособност на дипломиран експертсчетоводител, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители
(ИДЕС).
1.2.Участниците следва да не са извършвали задължителен финансов одит на
финансови отчети на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София в продължение на
повече от четири поредни години.
2. Съдържание на офертата:
2.1. Оферта – свободен текст, включваща име на участника, адрес за кореспонденция,
телефон , електронен адрес, цената за предоставяне на услугата без ДДС;
2.2. Копие „вярно с оригинала“ на диплома за правоспособност на дипломиран
експерт-счетоводител, издадена от ИДЕС, на отговорния регистриран одитор за
изпълние на одит ангажиментa.
2.3. Проект на план-програма за одиторска проверка и заверка на годишния финансов
отчет на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София за съответната година.
2.4. Декларация в свободен текст, че участникът не е извършвал задължителен
финансов одит на финансови отчети на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София в
продължение на повече от четири поредни години.
II Срок за подаване на офертите – десет календарни дни от публикуване на
поканата
Офертите се подават в рамките на гореупоменатия срок всеки работен ден от 9:00ч. до
17:30ч. или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриер до

адрес: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ №125, бл. 5, ет. 5, за „Ученически
отдих и спорт” ЕАД.
Офертите се изготвят на български изик и се подават в запечатан непрозрачен плик,
върху който се посочва име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и
електронен адрес за връзка. Всички разходи по изготвянето и представянето на
офертата са за сметка на кандидатите.
Получените оферти се завеждат във входящия регистър на дружеството, като при
приемането им в деловодството, върху тях се отбелязва входящ номер, дата и час на
получаването им. Не се приемат и се връщат незабавно оферти, които са получени след
крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, както и когато върху
плика не са посочени данните на кандидата и процедурата, за която се подават.
Ако в срока за получаване на оферти са подадени по-малко от три оферти, срокът се
удължава с не повече от пет календарни дни. Съобщението за удължаване на срока се
публикува на официалната интернет страница на „УОС“ ЕАД, гр. София – www.uosead.eu.
III. Kритерий за класиране: най-ниската предложена цена.
Пълната информация за процедурата може да се намери на: http://www.uosead.eu/?go=documents, в раздел „Търгове“ или на тел. 0899171879.

