
Додаток № 1
Конкурсна пропозиція на тендер, який проводить АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
щодо обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності 

повне найменування аудиторської фірми: [заповнити]
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: [заповнити]

№ Тендерні позиції Ціна
з/п Обсяг та вид послуг Строк надання 

послуг за шт. усього

Лот №1. Аудит фінансової звітності Замовника за 2020 рік
1 Аудит фінансової звітності Замовника за рік, що 

закінчується 31 грудня 2020 року
березень 2021 р. – 

квітень 2021 р.
1 0.00 0.00

2 Проведення оцінки якості активів Замовника та 
прийнятності забезпечення за кредитними 
операціями станом на 01.01.2020 року

березень 2021 р. – 
квітень 2021 р.

1 0.00

3 Аудит консолідованої річної фінансової звітності 
Замовника за рік, що закінчується 31 грудня 2020 
року

травень 2021 р. 1 0.00

Усього по лоту №1: 0.00
Лот №2.Аудит діяльності Служби внутрішнього аудиту Банку

1 Зовнішній незалежний аудит якості роботи Служби 
внутрішнього аудиту Банку

жовтень 2020 р. – 
листопад 2020 р.

1 0.00 0.00

Усього по лоту №3: 0.00

умови оплати по договору:
фіксація ціни по договору:

фінансові умови при подписанні договору на 2 роки:

Додаткова інформація

1
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3

4

5
6

7 Наявність сертифікованого аудитора для проведення 
зовнішнього незалежного аудиту якості внутрішнього 
аудиту Банку.

Контактна інформація:
П.І.Б.
телефон
е-мейл

Кількість підприємств, яким надавалися послуги аудиту фінансової звітності за 
Кількість підприємств, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту 
 - максимальна сума винагороди від підприємств, що становлять суспільний 

[список]

[зазначити]

Строк діяльності підприємства
Досвід роботи аудиторської фірми щодо проведення обов'язкового аудиту 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи 
банки
Кількість аудиторів, які планується залучати до аудиту банку та їх досвід роботи 
аудиторської фірми щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки - ПІБ аудиторів, яких передбачається задіяти у ході перевірки

Наявність стягнень до аудиторської фірми та/або аудиторів, що застосовувалися 
протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську 
діяльність та/або НБУ

[заповнити]

[зазначити розмір передоплати, кінцевої оплати, 
[зазначити період, на який фіксується ціни, можливі 

кіл-ть

[заповнити]
[заповнити]

[зазначити кількість років]

[кількість]

[зазначити розрахунок]

[максимальний процент від доходу]
[кількість]

[зазначити кількість років]

[зазначити]


