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стор 2 з 7 
 

№ Розділ І.  Загальні положення 

1. 
Інформація про 

замовника конкурсу 
 

1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» 

1.2. Місцезнаходження 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232 

1.3 

Орган Замовника , 

відповідальний за 

проведення 

конкурсу 

Наглядова рада Замовника (надалі – «Наглядова рада») 

1.4 

Посадова особа 

замовника, 

уповноважена 

здійснювати зв'язок 

з учасниками: 

 

Уповноважена особа: Мужило О.С. (032) 298 98 02;  

e-mail: olegm@enzym.com.ua 

 

2. 
Інформація про 

предмет конкурсу 
 

2.1. 
Назва предмета 

конкурсу 

Послуги з обов’язкового аудиту  повного комплекту фінансової звітності 

ПрАТ «Компанія Ензим»  для проведення аудиту фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 

ПрАТ «Компанія Ензим»  за 2021 рік з наданням аудиторських звітів 

згідно вимог ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» та у відповідності до МСА. 

2.2. 

Місце, кількість, 

обсяг надання 

послуг 

за адресом: 79014, м. Львів, вул.Личаківська,232 

підтвердження річної  фінансової звітності ПрАТ «Компанія Ензим» з 

метою надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку; 

2.3. 
Строк надання 

послуг  
до 10.04.2022 року 

3 Недискримінація 
Суб’єкти аудиторської діяльності всіх форм власності (надалі- САД) та 

організаційно – правових форм беруть участь у конкурсі на рівних правах 

4. 

Інформація про 

валюту, у якій 

повинна бути 

розрахована і 

зазначена ціна 

тендерної пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. 

5. 

Інформація про мову 

(мови), якою (якими) 

повинні бути 

складені тендерні 

пропозиції 

Під час проведення процедур конкурсу всі документи, що готуються  

замовником, викладаються українською мовою. 

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації 

1. 

Процедура надання 

роз'яснень щодо 

тендерної 

документації 

Суб’єкт аудиторської діяльності має право не пізніше ніж за 3 (три) дні 

до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до 

замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. 
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2. 
Внесення змін до 

тендерної документації 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень 

внести зміни до тендерної документації. 

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання 

тендерних пропозицій продовжується таким чином, щоб з моменту 

внесення змін до тендерної документації до закінчення строку 

подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів. 

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 

1. 
Зміст і спосіб подання 

тендерної пропозиції 

Тендерна пропозиція повинна містити усі дані, передбачені у п.2.8. 

Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської 

діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ)  Приватного акціонерного товариства «Компанія 

Ензим». 

 

Тендерні пропозиції подаються суб'єктами аудиторської діяльності 

у письмовому вигляді за підписом керівника суб'єкта аудиторської 

діяльності на адресу за місцезнаходженням Товариства: 79014, м. 

Львів, вул. Личаківська, 232 або у електронному вигляді у файлі(ах) 

текстового формату із накладенням на кожний такий файл 

кваліфікованого електронного підпису керівника суб'єкта 

аудиторської діяльності електронною поштою на адресу: 

olegm@enzym.com.ua з обов’язковою темою «КОНКУРС на 

обрання САД: найменування САД». 

2. 
Кваліфікаційні критерії 

до претендентів 

Для участі в Конкурсі суб'єкт аудиторської діяльності повинен 

відповідати критеріям, визначеним у п.3.1. Порядку проведення 

конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення 

обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)  Приватного 

акціонерного товариства «Компанія Ензим».  

Розділ IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій 

1. 
Кінцевий строк подання 

тендерної пропозиції 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначається  у 

інформаційному оголошені про проведення конкурсу з відбору 

САД. 

Тендерні пропозиції, отримані після закінчення строку подання, не 

приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх 

подали. 

2. 
Дата та час розкриття 

тендерної пропозиції 

Дата і час розкриття тендерних пропозицій зазначається  і 

інформаційному оголошені про проведення конкурсу з відбору 

САД. 

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції 

1. 

Перелік критеріїв та 

методика оцінки 

тендерної пропозиції із 

зазначенням питомої 

ваги критерію 

Рішення про прийняття пропозиції приймається з урахуванням 

критеріїв, передбачених у п.2.10. Порядку проведення конкурсу з 

відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення 

обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)  Приватного 

акціонерного товариства «Компанія Ензим». 

 

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору  
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1. 

Відміна замовником 

конкурсу чи визнання їх 

такими, що не відбулися 

Замовник відміняє конкурс у разі відсутності подальшої потреби у 

наданні послуг. 

 

 

 

2. 
Строк укладання 

договору 

За результатами розгляду пропозицій Наглядова рада складає 

та затверджує Звіт з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для 

проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, 

який містить обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта 

аудиторської діяльності, що має включати щонайменше дві 

пропозиції щодо відбору суб'єкта аудиторської діяльності.  

Рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності 

приймається загальними зборами акціонерів Товариства на підставі 

запропонованих Наглядовою радою проектів рішень у порядку, 

встановленому чинним законодавством України та Статутом 

Товариства. 

Замовник укладає договір з суб’єктом аудиторської діяльності не 

пізніше ніж через п’ять днів з дня прийняття рішення про обрання 

суб’єкта аудиторської діяльності Загальними зборами акціонерів 

Товариства. 

 


