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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ-ΔΦ. 
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Fax : 210- 3609770  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Νο 42 

Θέμα :  «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ Επαναληπηικού Μειοδοηικού 

Διαγυνιζμού με κπιηήπιο ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτηρ 

πποζθοπά, με ζςλλογή ζθπαγιζμένυν πποζθοπών, για ηην επιλογή 

ελεγκηικήρ εηαιπείαρ Οπκυηών Λογιζηών πποκειμένος να κάνει ηον έλεγσο, 

ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν ηος Ε.Ε.Σ. ηυν Οικονομικών Έηοςρ 2020 

(Ιζολογιζμόρ-Απολογιζμόρ και αποηελέζμαηα σπήζευν).  

Παπακαλείζθε όπυρ, εάν ηο επιθςμείηε, πποζέλθεηε ζηην Υπηπεζία μαρ 

(Κενηπικά Γπαθεία Ελληνικού Επςθπού Σηαςπού, Λςκαβηηηού 1, Τπηρεσία 

Πρωτοκόλλοσ ) μέτρι τις 20/04/2021 και ώρα 13:00  

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεηε έγγξαθε πξνζθνξά γηα ην αλαγξαθόκελν ζέκα  

ζύκθσλα κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.Δ.Σ. γηα ην έηνο 2020.  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 21/04/2021 

 θαη ώξα 12:00 ζηα Κεληξηθά  Γξαθεία ηνπ Δ.Δ.Σ., Λπθαβεηηνύ 1- Αζήλα.  

 

Ανηικείμενο ηος Έπγος  

 Ο Διιεληθόο  Δξπζξόο  Σηαπξόο (Δ.Δ.Σ.) πξνθεξύζζεη κεηνδνηηθό 

δηαγσληζκό γηα  ηελ επηινγή Διεγθηηθήο ΔηαηξείαοΟπκυηών Λογιζηών 

πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηνλ έλεγσο ηυν Οικονομικών Εηών ηος Ε.Ε.Σ. 2020 

(Ιζολογιζμόρ-Απολογιζμόρ και αποηελέζμαηα σπήζευν )  

 

Φπονοδιάγπαμμα Υλοποίηζηρ Έπγος  

Ωο ρξόλνο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη ν ρξόλνο παξάδνζεο ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ ζηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ πξνο έγθξηζε. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη ε . 

 

Tεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

1. Έσοςν εκηελέζει καηά ηην ηελεςηαία ηπιεηία (2018-2019-2020) έπγα 

ανηίζηοισα ζε ανηικείμενο και πολςπλοκόηηηα με ηο πποκηπςζζόμενο. 

2. Είναι εγγεγπαμμένοι ζηο μηηπώο ηος Σώμαηορ Οπκυηών Ελεγκηών 

Λογιζηών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 



3. Οι απαζσολούμενοι ζηην ελεγκηική εηαιπεία Ελεγκηέρ καηά ημεπομηνία 

ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, να ςπεπβαίνοςν ηοςρ εβδομήνηα (70) εκ’ ηυν 

οποίυν οι πενήνηα ηοςλάσιζηον να είναι εγγεγπαμμένοιζηο  Δημόζιο 

Μηηπώο ηυν Οπκυηών Λογιζηών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 

4. Διαθέηοςν πιζηοποίηζη ISO 9001 (Σύζηημα διασείπιζηρ ποιόηηηαρ) 

5. Διαθέηοςν πιζηοποίηζη ΙSO 27001(Σύζηημα διασείπιζηρ αζθάλειαρ 

πληποθοπιών).  

 

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

   

1  

Υποδομή, αριθμόσ προςωπικοφ με 

εξαρτημζνη ςχζςη εργαςίασ, παρουςία ςτην 

αγορά, κφκλοσ εργαςιών ςε ζργα ελζγχου 

ιςολογιςμών και οικονομικών καταςτάςεων. 15%  

2  

Εμπειρία ςεζργα ελζγχου ιςολογιςμών και 

οικονομικών καταςτάςεων. 
30%  

3 
Οικονομική Προςφορά. 

20%  

4 
Μζθοδοσ Προςζγγιςησ Έργου. 

35% 

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  

 

 

 

 

 



Βαθμολόγηζη και καηάηαξηπποζθοπών 

Η βαθμολόγηζη κάθε κπιηηπίος αξιολόγηζηρ κςμαίνεηαι από 100 βαθμούρ 

ζηην πεπίπηυζη πος ικανοποιούνηαι ακπιβώρ όλοι οι όποι ηυν ηεσνικών 

πποδιαγπαθών, αςξάνεηαι δε μέσπι ηοςρ 120 βαθμούρ όηαν ςπεπκαλύπηονηαι 

οι απαιηήζειρ ηος ζςγκεκπιμένος κπιηηπίος. Κάθε κπιηήπιο αξιολόγηζηρ 

βαθμολογείηαι αςηόνομα με βάζη ηα ζηοισεία ηηρ πποζθοπάρ. 

 

Τπόπορ Υποβολήρ Πποζθοπάρ και Γικαιολογηηικά Σςμμεηοσήρ  

1.Οη πξνζθνξέο πξέπεη : 

α)Να ζηέιλνληαη ζθξαγηζκέλεο κέζα ζε θάθειν κε ηελ έλδεημε: 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ-ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΔΔΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2020 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟΓ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                                                                            

ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ 1ΑΘΗΝΑ Σ.Κ.106.72   

β)Να είλαη γξακκέλεο κε ζαθήλεηα . 

γ) Να κε θέξνπλ μπζίκαηα ζβεζίκαηα ,ππνζεκεηώζεηο ή πζηεξόγξαθα, 

κεζόζηηρα παξεκβνιέο ή δηαθνπέο ιέμεσλ . 

δ) Οη δηνξζώζεηο , δηαγξαθέο θαη πξνζζέζεηο ιέμεσλ λα γξάθνληαη 

θαζαξά ζην πεξηζώξην θαη ηζρύνπλ εθόζνλ έρνπλ κνλνγξαθεζεί. 

ε) Να ηζρύνπλ γηα (60) εκέξεο, από ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ν 

δηαγσληζκόο . 

Αληηπξνζθνξέο  δελ γίλνληαη δεθηέο. 

2.Ο Δ.Δ.Σ. θαηά ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνπ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο 

επηινγήο, κεηαμύ ησλ πξναλαθεξόκελσλ Παξόρσλ Υπεξεζηώλ  πνπ ζα 

θξηζνύλ θαηαιιειόηεξεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, άζρεηα αλ ε ηηκή είλαη 

αλώηεξε από άιιεο πξνζθνξέο κε κηθξόηεξε ηηκή. 

3.Οη ελδηαθεξόκελνη, πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό νθείινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαηαζέζνπλ θαη ηα αθόινπζα 

δηθαηνινγεηηθά πξόζθαηεο έθδνζεο : 

α) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

β) Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο . 

γ) Βεβαίσζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο. 

δ) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ. 

ε) Καηαζηαηηθό  

ζη) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξών κειώλ Σ.Ο.ΔΛ.  

 

4α.Δγγςήζη Σςμμεηοσήρ : Σηνλ δηαγσληζκό 2 % (κε Φ.Π.Α.) επί ηεο  

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

θαηαθύξσζε ή ηελ ιήμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή . 



β)Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ: Oαλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ην αξγόηεξν 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε  πνζνζηό 5 % επί ηνπ ζπλνιηθνύ 

ηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

5.Πληπυμή: Η Καηαβνιή ηνπ Τκήκαηνο ζα γίλεη κε πξνθαηαβνιή 40% 

( ρσξίο ΦΠΑ) κε ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαη ην ππόινηπν 60% κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ , από ην Ταμείο ηος Δ.Δ.Σ., Λπθαβεηηνύ 1 , 106 72  ΑΘΗΝΑ 

θαη ηελ πξνζθόκηζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ . 

 

6. Δπικοινυνία - Γηα  θάζε επηπιένλ πξόζζεηε πιεξνθνξία απεπζπλζείηε 

ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ΔΔΣ ηειέθσλν: 2103603449. 

7. Η αλάζεζε ζα γίλεη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο θαη κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο-

ηηκήο. 

8.  Η Γηνίθεζε ηνπ Δ.Δ.Σ. , κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ 

ελεκεξώλεηαη γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ Δ.Δ.Σ. να εγκπίνει  ή να αποππίτει 

απηό ή απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ . 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                 Ο  ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 

DrΑντώνιος Ασγερινός                                Γεώργιος   κούμας 

  Φαρμακοποιός Τποστράτηγος  


