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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο66
Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μειοδοτικού Διαγωνισμού με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, με
συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας
Ορκωτών Λογιστών προκειμένου να κάνει τον έλεγχο, των Οικονομικών
Καταστάσεων του Ε.Ε.Σ. των Οικονομικών Ετών 2018 και 2019 (ΙσολογισμόςΑπολογισμός και αποτελέσματα χρήσεων) .
Παρακαλείσθε όπως, εάν το επιθυμείτε, προσέλθετε στην Υπηρεσία μας
(Κεντρικά Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, Δ/νση
Προμηθειών ) μέχρι τις 17/11/2020 και ώρα 14:50
προκειμένου να καταθέσετε έγγραφη προσφορά για το αναγραφόμενο θέμα
σύμφωνα με το αντικείμενο του έργου για τον έλεγχο των Οικονομικών
καταστάσεων του Ε.Ε.Σ. για τα έτη 2018 και 2019.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 18/11/2020
και ώρα 10:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1- Αθήνα.
Αντικείμενο του Έργου
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει μειοδοτικό
διαγωνισμό για την επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών
προκειμένου να κάνει τον έλεγχο των Οικονομικών Ετών του Ε.Ε.Σ. 2018 και
2019 (Ισολογισμός-Απολογισμός και αποτελέσματα χρήσεων )
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Ως χρόνος αποπεράτωσης του έργου θεωρείται ο χρόνος παράδοσης της
έκθεσης ελέγχου στα αρμόδια όργανα του Σωματείου προς έγκριση .
Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται η 28/02/2020.
Tεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1. Έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία (2017-2018-2019)έργα
αντίστοιχα σε αντικείμενο και πολυπλοκότητα με το προκηρυσσόμενο.
2. Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

3. Οι απασχολούμενοι στην ελεγκτική εταιρεία Ελεγκτές κατά ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς , να υπερβαίνουν τους εβδομήντα (70) εκ’ των
οποίων οι πενήντα τουλάχιστον να είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο
Μητρώο των Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
4. Διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας)
5. Διαθέτουν πιστοποίηση ΙSO 27001(Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας
πληροφοριών).
Κριτήρια αξιολόγησης
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Υποδομή, αριθμός προσωπικού με
εξαρτημένη σχέση εργασίας, παρουσία στην
αγορά, κύκλος εργασιών σε έργα ελέγχου
ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.

Εμπειρία σε έργα ελέγχου ισολογισμών και
οικονομικών καταστάσεων.

Οικονομική Προσφορά.
Μέθοδος Προσέγγισης Έργου.
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Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς
στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται
οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης
βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Οι προσφορές πρέπει :
α)Να στέλνονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 και 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106.72
β) Να είναι γραμμένες με σαφήνεια .
γ) Να μη φέρουν ξυσίματα σβησίματα ,υποσημειώσεις ή υστερόγραφα,
μεσόστιχα παρεμβολές ή διακοπές λέξεων .
δ) Οι διορθώσεις , διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται
καθαρά στο περιθώριο και ισχύουν εφόσον έχουν μονογραφηθεί.
ε) Να ισχύουν για (60) ημέρες, από την ημέρα που γίνεται ο
διαγωνισμός .
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
2.Ο Ε.Ε.Σ. κατά την ανέλεγκτη κρίση του, διατηρεί το δικαίωμα της
επιλογής, μεταξύ των προαναφερόμενων Παρόχων Υπηρεσιών που θα
κριθούν καταλληλότερες για τις ανάγκες του, άσχετα αν η τιμή είναι
ανώτερη από άλλες προσφορές με μικρότερη τιμή.
3.Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν
μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά πρόσφατης έκδοσης :
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας .
γ) Βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας.
δ) Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων.
ε) Καταστατικό
στ) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο μελών Σ.Ο.ΕΛ.

4α.Εγγυήση Συμμετοχής : Στον διαγωνισμό 2 % (με Φ.Π.Α.) επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, η οποία και επιστρέφεται μετά την
κατακύρωση ή την λήξη της προσφοράς του προμηθευτή .
β)Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος το
αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί του
συνολικού τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5.Πληρωμή: Η Καταβολή του Τμήματος θα γίνει με προκαταβολή 40%
( χωρίς ΦΠΑ) με την ανάληψη του έργου και το υπόλοιπο 60% με την
ολοκλήρωση του , από το Ταμείο του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1 , 106 72 ΑΘΗΝΑ
και την προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων .
6. Επικοινωνία - Για κάθε επιπλέον πρόσθετη πληροφορία απευθυνθείτε
στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΕΣ.
7. Η ανάθεση θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς και με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότηταςτιμής.
8. Η Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. , μετά την αξιολόγηση των προσφορών
ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα
κατά την κρίση της για το συμφέρον του Ε.Ε.Σ. να εγκρίνει ή να απορρίψει
αυτό ή αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού .
9. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την
την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος .
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