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у набавци услуга –  Набавка  услуге ревизије финансијских извештаја за 2013.годину
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Услуга ревизије финансијских извештаја општине Куршумлија за 2013.годину 

      Циљ ревизије је да се ревизору омогући да изрази своје мишљење да ли финансијски извештаји приказују истинито и објективно стање имовине, капитала и обавеза, као и резултате пословања буџета општинске управе Куршумлија.
      Извршилац  наручиоцу ревизије финансијских извештаја уручује:
	Информацију о утврђеним слабостима у систему интерних контрола, након снимања и процене тих контрола;

Извештај о ревизији финансијских извештаја сачињен у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и међународним стандардима ревизије, након коначног завршетка уговорене ревизије;
Информацију о уоченим недостацима и проблемима у поступку ревизије, са предлозима за њихово отклањање.
      Обим ревизије финансијских извештаја биће у складу са међународним стандардима ревизије и професионалном проценом потенцијалних ризика у пословању наручиоца.
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ПДВ

УКУПНО СА ПДВ-ом 


* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.


Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана) (УПИСАТИ)

Рок плаћања: 	50% у року од _____________ дана од дана потписивања уговора;
50% у року од ______________ дана од предаје нацрта извештаја ревизора. (УПИСАТИ)

Рокови извршења услуге :	-   Ревизију финансијских извештаја – у року____________________, (не дужем од 30 радних дана од дана почетка рада на њеном обављању); (УПИСАТИ)
	Нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја – у року од_______________ дана (не дужем од 10 дана од дана завршетка ревизије); (УПИСАТИ)
	Коначан извештај о ревизији финансијских извештаја- у року од _______________ дана (не дужем од 10 дана од дана међусобног усаглашавања примедби и сугестија које је наручилац дао на нацрт о ревизији). (УПИСАТИ)



Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.



                                       Датум	                                М. П.                     	Понуђач

                          __________________                                                   _____________________

